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İLAN İŞLER!: Tel. 2033!; - -

Dört Al~an ge .. 
misideZaptedildi 

IN@llrVÖ~t 
~c§lf~rrö 

Müttefiklerin · müstakbel 
harekatım kolaylaştırdı 

Almanya Amiral Şer cep 
zırhlrsın!n da fo.rpillenm~siyl~ 

~"' - 'donanmasının yarısını kaybelti ~ ~.~ı \'e A.lıınn gcinlleli ~mda cereyan eden tnulilLl"Cl>!)t gösteril' t&mıtt fellm.· '(Said& -\'U RJia(1a gör\Uen ~el' 'A~ 

" ~ Narvik yamyor, Almanlar 
buradan çekildi 

~~iliz donan- Norveç· Kralına !g:~~:1;tZ~ 
~-~~.ının zat eri -hu·· cum emrı· verı· ldı· ~~1ncsr:.~;;~~~~~ 

~., HA Truant ismindeki Ingiliz ta.h':.. 
~~il~~·- SAN KUMÇAVI . . telbahiri de geçen salı günil bi11 
~ ~l'lıı "'l..Q l> ,.., A l k l Alman kmvazörünü torpUie.. 

~-~~~:lr~~~:~~::c0~·- \Jenupta manlar"'e i meğe ~~İd~g,,.1:::':=~ .. 
~ 111 tıı bir b es ı tnrlhto Uk ~. 

Lt; 4' ltıtııı Ulilk ~le oldu; b ld J b · . k _I 24 ALMAN NAKLIYESI 

'Urıtıe ~~~~f~d~!:a~:~ mec ur o uıar ir no tau,a 1 BATffiILDI . • 
b (l>evann 6 ncıda) , L~ndra, 15 (a·.!:) -KarISr~t- • 
~?\o l. h d d dı d l henuı torpillendigı evvelce bıl- Sk:ı.ndinn\-.vn ' '"' nn.ttık snlamufakl 

~ &aht k"' "" u u u a ayan l ar diri~ ~anlar?!- btillU ilL deniz lınr~bıu ii;:ıı:" <'den '""nt .. 
e~.,, e arlıgı sveç n raf etmişlerdir. Ingilizle~ far~- tefilc cJcınanmııJa.n:ıın haşlrum.-ı• . .. 

~ 
~ en para rafındanbatınl(Danev~t1l16 D~~)l_ 111 J.ogUJz ~•orL Çar). l:Uo-f~· Londra, 15 (A.A.) - Norve~ lına hücum etmeleri için emir mn Oalodaki Alman ıefirile şah. ....... QQQ ,.., ·'* 

00 
hlikumeti, İngiltere hUkQmetine verjlıni~ oldugwıun muhakkak bu ·sen mürakerelerde bulunmaktan 

8 bı·n l'ıra Alman tayyarelerine Norveç Kra· ~~~~~un~0r~:; A=~~~~ i~~~;(~kwu ısvEç Saraydan San Remoya 
~t .. ı ~~lı ._ s f d gitmiı olduğu bütiln yerleri biri· HUDUDUNDA 
"!{' \;tt", - o ya a birini mUteakip bombardıman et- Stokbobn, 15 (A.A.) - Oılo· 

t~l · Rın k . mit olduklannı bildirmittir Alman dan Trondhemı'a '.Alm~n takviye s R d M ti 
~ ~k ÇO genı§ tayyarelerinin bu suretle hareket kıtalan gönderildiği Norveç teb an e ın o an ezar al 1

• ~o0·ıc1.~ :ı~!d:.an Yugoslav askeri etmelerine oebep, Norr~ Krah. (D......, 6 nada) 

d~~ Sahte bono ataŞeSİOİO evrakı 1 s v e ç e 
a bulundu çalındı 

Taarruz 
bekleniyor 

, Danimarkada Almanlar tahşidat yapıyor 

. lsveçliler iki Alman 
tayyaresi düşürdüler 

BrUksel, 15 (A· A·) - Kopen. 
ha.gda bulunan ecnebi mUş:ılıitler 
9 nJsandanberl Danlmarkaya yığı
lan Alman kuvvetlerinin yakında 
ilveçe taarruz edeceklerinden c
tıitndirler. Umumi ka:ıaat tsveç:n 
~ddeUe ınuk&vemet ıedeçefı mer. 
~eiU\a• 

1.ondra, 15 - İ!lveç hUkflınet.i 
memleketin müda!aasma alt ted
birleri arttırmaktadır· Dün ~tok
holm cebrinden ak~aınıı kadar top· 
lar geçm.İftll'" 

Goteborgun ta.hliyesl devam et. 
ınektedir. Reamt 1'bıalar kum su. 

,(Devamı 6 ncıda). 

rn/ 
• 

Senenin en itli, en hisli, en güzel n"l< \ 'C alJika romanı 

BURHAN BURÇAK'ın 
BUyUk bir ltin:ı. ile dilimize n:ıkletttğl bu roman, seven kalp. 

lerl tl i~tcn 6:1.rsııcaktır· 

Pek yakında HABER sülun!armda 
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Çapa Kız Muallim 
mektebinin müsameresi 

(;bpa kız muıı.Ulm mch""teblnln Ug 
~ dtwam eden ,·cllJcro maıı
sua mıı .... 'llDerelerl dUn fok p rl:ık bir 
nıavaUDldşcUo btW. 

hUWAI ID3l'lfllo b:ı§lryan mllsamc
rede, CO\~do kıyntctJcrlo luı.zırl:ınıın 
Kan4erco uybelt, Jtonde, Başak d:ıns 
IArı çok nlkı~dL Bu drul1ıbrda bU
hM!!.-ı ;'U:r.ln S:ımçoğlu, çok murartak 
oldo. 

Nllın;) ot mllımmcronln öı.UnU Uıokil 
eıien vo meırt.cbln lngtllıcc uğretmcnl 
Vcclhe Kammehmet tarafından yau• 
lan ve Jıaz.rdnruuı ''Fatma,, opereti 
ook ana.,ın.ndL 

Mcvm. sruıne, kostümler ve bwılar 
kad:ı.r gthel vo bt1d3tlı ta.ıebelu, 

cıidden gör1llmeğe d ~d.L Denlleblllr 
k1 mekteplerlmWle bu kndn.r hoş vo 
ıtlz.el mevzulu blr operet oynaıımn
~t.ır. IIonyalı bir kız olnn Fatma 
rolllııd.e Nevin UlgUr lylyd.L Ferhun· 
4e b3ıum ve lm.lıuı rollerinde rıteın-

ı YayU\gW, !IıınlllL ıJ d vo blllıaıt
M ŞUkran. hnedo talebe knblllyeti• 
nln ncle.1' J'Dol'l'tııbllooeğlnt gösterdiler. 

On mllz.lsyendcn mUteoekkD orkt!etn 
n da dk:retmok lAumdır. 

lltısamere)i ve dnnıı'lan bar:ırla)'U 
ynn \'ccllıo Karnmebmct ile aeTlm

U tkAr Ferruh ve kr)"metU maa· 
rltçllerlm1zdtm mlldllr Hl\sntl Bafolu 
tebrik edoıU.. 

Yukardakl restmıerdo 9Glda Bapk 

ft da bpnnyol 4anAlanndu btr 
Mbneyl rrtJrU,yonımnır. 

a 

o 
Kaçakçıhl< ve zabıtanın mucadelesi 
ICro1n. kokaUı, morfin ve atyon. 

." :l§t.o bu dört kelime, bugünkü ~ 
)'Ctln en btlyUk dertlerinden b1r1ııln 

aembolUdUr. Hepslno birden •'boyu 
lf.Chlr., dJ;yoruz. Vakla., afyon. lı;lerin• 
48 beyaz ırka mcnaup l.n.sanlarm ara· 
ımıa kanomıo bir Habeoll gibi duru-
1'Qr. Maz1Js1 lUbarllo de ero1nden, ko
kainden çok dahil ~ Eroinman, ko
Jaılnman adını ta§tyan deje.nere tıp 
ortaya çıt:nıamıo füeıı, esnırk~. af
)'Qnkq vardı. üatıert, ;ba§ltı.n pcrl§an. 
kendlalndCD geçmia, gOzleri 811• 
dllmO,, \•o benizleri ııapsan dolqaıı 

bu adamlıı.r, biraz mcrlınmct ve dah& 

taz1& ııcıret llo kar§ılamrlıırdı. Fa.
kat, o zavallılar, ne o merhametin, 
ne de o nefretin farkında olmazlardı. 
Çtlnkll coktllilcrl urnr veya afyonun 
verdiği keyif içinde dalgaya dllprler, 
ııonsuz bir h!Mlzllk çukuruna batarak 
hiçbir ôeylıı farkmn. varmazlardl. 

Afyon 11• mUcadole, tar1lı1 kadar 
eııkidlr. 

UkeyyUata alt her nemeyt ya.sak' •n. bu hu.auata §!ddcW bir mucn
dela açan Sultan :Murat IV' On, af· 
)'OD çeken heklmbnamm. koynunıı. 

Wdad$ btlUln afyoıılan )'\ltturarak 
&dilrttUğQ me§hurdur. lmparatorluk 
dom tnrlhlnde ehemmlyetll bir yu 
l\1an bu ~ tutUne, kı:ı.hveye 

bile dtı:man olan z:llın1yct1, bugQnldl 
lçtlmal nizamlar tızerlndo mQeastr 
bulun83ydı, ncUco korkunı;tu. I Çllıı• 
ı:u, csrarm. afyonun yanı bıı§mda, 

koke.ln, eroin gibi 1k1 Afat var. Bun.
hır, eanı.rdır, afyondan da mUthl§. 
lnsan bünyesi Qzerindı ynptıklnn 

nıühllk teııı.r korkwıg denecek kadar 
ı atımı.at 

lIC3elA, mektep malarmdan tam• 
dığım bedbaht bir genı:, çoktan kendi 
cllylo bayatma Dllıa.yet verdl. Zaval· 
lmm na.&Dmı. apdesUıanedo buldular. 
Ne cllm tıkibetr dlğer bir arkadn§un. 
bUUln naallıaUere rağmen kokain 
~kmekteD kc:ıd1n1 alamadı ve bu 
r.chlre ancak Ug .aeno mukavemet e• 
deblldl. Bir yığın l.akelet halinde göz.. 
Jcrlnl hsyata yumdu. Şlmdl, kara, 
toprağm &lt.mda ~erresl bıle kalma
~tırı 

Gene kimyager ahbabımın karm, 
en hıımreW çağında, morfin :yap. 
maktan zehirlendi va tecemıUn ettU, 
O da, artik bir avug topraktan iba
:rct... Bwılar t.anıdıklanın.. ya tanı• 

madıklanm T Onların da aynı Aklbete 
uğradıklan mııhaklcak! Esrar, afyon. 
eroin, kokain llo mücadele. her va,.. 

~ için bir vazife, bir borçtur. 
Her allo babam, evUlUarmı bu be

Wardıuı kurtarmnk, alı;,malarma mtı
D1 olmak tı;in d:ı.lma mlltcynkkl.z bu
lunmalıdır, Eroine alı§llll bir genç, 
ne mekt.eblnt bltircblllr, ne bir mes
lek aalılbl olabllir, 110 de faydalı bir 

rette taruın.ıt &ltmdadlr. 
Zabıtanm a:fıı.nla.n. &ra7•rd• ,.m 

b1.r adam Ulrediğl takdirde derhal o
nun pc§ine düoerler. Bu adamm kim 
olduğunu, mıızlıılnl, &ilcatnı. 1f!Dl. 
n:. laClen.ID e.n hurda tderrQ.atma. ... 
rmcaya kac1D.r, tahkik ederler. Eroin 
aatıo yerleri muayyen olduğu içil& • 
ctınkil hepsi birer teııldllt demekUr. • 
araya luı.rıpn insanm piyasa harldD
de kalması mUmkllD değildir. Bu 
)11.ıdcn. her ycnl yabancı mutlaka 
zabıtanın g!SzUııe 11.l§ecek " yuk&rda 
aöylccı..ıgtmiz gibi arkumdan atla bir 

poua kordonu çevrllecekUr. 
EluıcrtyeUo eroincller, ko1calndler, 

arıuıma dll~cıı f8lualarm dejenere ol
dukları g!SrWmektcdir. On1arm b&k
kmda yapılan tabklkler, bwı1arm elıt.
serlyeUo birer mutıls, ynhut d& mek· 
tep ve aile oca.ğmdan kovul.mu§ birer 
haylaz ıenç oldufwıu meydana çıkar
mıotır. 

Evvelce servet ııabJbt iken bUAhan 
lf1Aa edelı adam. elinde kalan aon bir 
kag parıuımı yeniden a.rttırmnk JıW
yaalle beyaz 2lChlr ebekealnln içine 
kan§ablllr, yanı yapıcı ve satıcı ol
mak emelindedir, 

Bu Upler, çolt zaman bu dıı,ıın.. 
ile hareket ederler. 

Mektep ve a.Do kaçaktan ı... daha 
fazla fç1c1dlrler. Hıı.yntta almteri 11• 
ve mQspct bir §Ckllde par& knz;anma. 

nm m~nı yollarmı kendilerin• ka.. 
p~lar, sefaletin ta ıçtno dllfmU,
lerdir. Onlo.r, ellerine geçen blr kag 
parayı beyaz r.oh1re verecekler, tak&t 
bu kndnrl& da kalmlyncaklar, hınus
bk bllo yapacakl&r ve bu uturd& her 
pylerlnl vercceklerdlr: Tıı. mrtıann· 

dak1 esvaba kadar. 
Eroin ve dlğw beyu zehir yapan 

\"O satanı.ara geUnoo: Onlar ba§1ı ha.o 
emıı birer Alemdirler. Kendilerine 
~ hllelerf. kendilerine mahlu.a 
muhlUert va kendilerine mahlua &• 

damlan Yardır. 
Bu tertibat o kadar dolambaçlı blr 

§<:kilde kunılmU§tur kl ufacık bir ta
kip lla kOrdUğtlmllD ç!Szülmcsine im· 
kAD yoktur. Mesel&, ynzın, temmuz 
sıcağında hanı harıl J~Uyen btr kar
puz scrglsinden klm oUphe edebllJr? 
Halbuki, o sergi mUkeımnel bir beyıı.z 
~ehlr tevzi oubesldir vo sergideki sat 
gibi görUncn adam d mUkemmel 
bir eroin ııatıcıaıdır. 

Ayni zamanda, bu adam "ser .. Ye. 

rip "l!Il',. vermlyen tnlrnnmdandır. 
Zabıtanın eline de geçse; bütlln su
allere kı:ı.f11 s6yllyeceğl tek s!Sz şu o
lacaktır: 

"- Bllmlyonım!,. 

Bu •'bllmlyorum !,.un sırrını gele· 
cek yazmıd:ı. o.nıııtncağunl O zaman 
beyaz zehir yapan ve aııtanlıırm es
rnrmı ötrenmııı olncııksıntz! 

~ eroın .,. enmı.ıı.. 1nsanı her __ ___.._S_a_b_ih_A_L_A...;..Ç_A_M 
tilrlU fennlıklarn tıl~tmr. Tenbcl, hat 
tA b.ırmz :yapar. Annlar, b:ıbalnr, a
labey1er, kendi alle muhlUe::inde ye
~ gençlere dalml ııurctte dlkkat 
ederek on1an bu gibi !cHı.ketıerden 

Jı:orumalıdirlar. Beyaz zchlre l•ıı~ı: 

- •'Zabrta var, o, bu Metler ile 
mUca.dela eder." deyip l~ayt kalriıalc 
doğru değildir. Çünkü, zabıta beyaz 
zehir rapıın, otnn ve içenler ile mU
ca.delo eder. Fakat, bizim üzerinde 
durduğumuz sanın.. mesc!enln burnyn 
81]mcdeıı l:inlemnemne d:.lrdlr. 

ya: z:ehlre tanlh)k eden !erdi m:ı.
~~:dd tcdb1Jkr lı.Gkkmda vcrdlği
mız bu 1u.hAttan sonnı. zabttnnm cb 
bu hmu.st.a O}"nlldıtJ rolll &n!D.talı.m: 

Zabıta, eroin 1Qenler1, eroin ea.tan· 
rt lanrT ():oı':ınn mtıhlU dalml SU· 

. 

·H<1ber. 
. ..:.; ı· . , . 1 

Devlet demi~yolları Y ozgatta zelzele ve 
bUtçesı v .., 

Yolcuadedivehatuzun- Aarsfa tuggan 
luğu artbğmdan __ _ 

nnıet g~o!ı unüt ı· Y pzgatta 6 köy tamamen yı)ald;·;·~ ki§i·-~ld;=I 
bi1tçeat. ~en Hneklnden 2,ıeo.000 15 köy de lasmen yılaldı 

=~=::= --K-ar-s-ta-5-34- bina su altın-da_k_a_ld-ı;-15 
~~:ıoe:::e;: ~::a~:ı::. bina tamamen, 27 binada kısmen çöktü 

Bu 111 976 mamur alJD&caktır. Bu 
mm eıe m hareket, 186 Q cer .,. 6& • 
701 mamuru olacaktır. 

138-989 7l1mda banllyts hatl&rmda 
t,lU,&21, &na h&U&rd& 8,TlT,803 ;rol• 
cu t&§mmıotır. 

939-SKO )'llmm Uk &ltı aynıda ._ 
bullyO hatl&rmd& tqma.n )'Olcularm 
yekQ.nu IS,106,806 ve ana haUardaJd. 
ıer e,csoe,31' dOr, 

Çolak Hayri 
tevkif edildi 

Komiseri tehdit ettiğin
den mahkemeye verildi 

lCYYelld gece Edlnıekapıd& bir 111· 
rah&ned• bir hAdlae olmll§tur. 
Edlrnekapı polta komlaerl Zcld 

memurlarla beraber bu mmtakad& .S
Wı ~tınnaaı yapnıağa çıkmlf Yel 

bir b1talwıenln önünde belediye Dl• 
amlarma aykın olarak dura.ıı bir o
tomobil g!SrmUotUr. Blnıhaııede otu· 
ru uki arabacılu.r kalıyaa çolak 
Hayri otomobilin kendlaine aJt oldu
twıu ~yllyerck pollslerin karguıma 
cıkmıJ n komiser Zekiye de baka· 

"t •tml§Ur. 
Dl1D nöbetçi .ek1mıcl aallya ceza. 

da görWen muhakemede komiser Ze· 
ld Çol&k Hayrinin kend!aine ''aan& 
Zeki derlcrH bana da Çolak Hayri 
cs.rıer. Sen yirmi kurgun at, ben blr 
tan• atayım • .., diyerek tehditte bulun 
dutunu ve aynca hakaret edlcl aöz. 
lır aöyledlğinl blldlrm11Ur. Çolak 
Hayri de karakola rtderıerkeı:ı bllllda 
kom.berin keııd1aino hakaret ett.l,ğin.I 

•• hatU. karakolda dayak yedlğinl 

iddia etmıııur. 
Dtıılenen phltıar Çolak H&)'rin!n 

aleyhinde cahadet etml.§lcr fakat auo
l\ınun· mUdc.faa phlUert gösterme:ıl 

11%ertne muhakeme ?>a:ka ı;üne mra.
kılmı§tır. 

Çolak Hayri tevklf edflmtıttr. 

Bergamada Atatürk 
günü kutlandı 

Evvellıl gün AtatUrkiln Bergamayı 
z!yareUnln yıld6nümü oldutu lçin 
eski 7l1larda yapıldıfı gtbl ııpor ala• 
nmdıı AtatUrktı.n llk ayak bastığı ve 
Uzerinden orduya tntblkl\t yaptırdığı 
ln§ı muhit olan nhada. bir tören 
yapıl~lır. 

On binlerce halkm lftlrak ettiği bu 
Wrc.."le laUkltıl ma.rgı ile bqlanmq ve 
Atntürklln Bergıımııda ilk ayak baa
tığt taıı mcrastmlc bir arabaya kon· 
muıı ''c a.ra.b:ı halk taralından çekil· 
mck ırureUle halkevi b:ıhçeslnde ha· 
zırla.nan yerine geUrllml§tlr. 

...... •"il. ......................... .. 

Yoqat, 14 (A.A.) - Dtınkil 
pddetli ~elzete Yozgat .uiyeti 
mülhakatında birçok f ellketlere 
sebep olmuıtur. Maden kazaauıa 
bafh Peyilc nahiye merkeıile bu 
nahiyenin Dedefakılr, Karamata· 
ra, Kanberli, Karapınar, Karaca
lar köylerinin evleri • l tamamen 
yıktlmıı "fe bu köyler birer hara. 
be haline gelmlıtir. Dcdefakılıda 
15 yqmda bir kızla ıekiı yaıın. 
da bir çocuk, Karamağara ile 
Kanberli köylerinde birer çocuk 
aııku altında kalarak ölm~ ve 
14 kifi de yaralanmııtır. Bunlar
dan ağır yaralılar mahallerinde 
tedavi edilmiılerdir. Ağır yaralı -
lar hastaneye yatmlmııtır. Bun -
lardan ba§ka 15 köyde de birçok 
evler yıkılmışsa da insanca :r:ayi. 
at olm.anu~tır. 

KARSTAKI SU BASKINI 
Kanı, 14 (A.A.) - Darboğaz 

n Sarıkam1ftan gelen kar su
runun karışmastyle Kars ~ayı 
t~şmrş ve şehJrdo 400 den faz
la ev ,.e dUkltft.n .sular altında 
kalmıştır. Bunlardan 12 ev ta
mamen ve 15 ev de krsmen 71· 
kılmıştır. 

DUkkA.nlnrdan HiO si tama
men, dlğcrlerl kısmen su altın
da bulunmaktıı.dır. lnsnncn za
ylat yoktur. On kadnr hayvan 
boğulmuştur. Maddt zararlar 
tesblt edilmektedir. Evvelce a
lınan haberler sayesinde evler 
tahliye edllmtş sabnha kadar 
tombazlarla ıu lclnde kalan 
aileler kurtarılmıştır. Diğer 
ıular Karsın lclndo . bulunan 
Kordereyl do taşırmış, göl ye
ri dolmuş, clvnrdakl ev ve dUk· 
kAnlnrdan UçU tnmnmcn YC 12 
sl kısmen yıkılmış ve 134 par
ça ev ve dUkkdn da su altında 
kalmıştır. 

IZMIRDEKJ ŞiDDETLi 
YACMURLAR 

lzmir, 14 (A.A.) - Dün ge
ccdenberi yağmur yeniden ba~ 
lamı~tır. Bu sabah ba~layan ve 
arasıra gök gilrültülcriyle mütc
rafik yağmur bugiln şiddetle de
vam ediyor. 

ELAZICDA HAYVAN 
ZAYiATI 

Elazıg, ıs - Se>·laplard:ın 
Baskil kazasında mühi:n h:ıyvan 
zayiatı ol:nustur. 150 dönüm c· 
kilmiş arazik5.milen s:..ılar altınd:ı· 
dır Yiyecekleri mahvolan ailclc. 

re yardım beklef\l1lckteclir. Sey. 
14p, tebirdeki köprfilerin fena in
i& edi.lınelerinden ve tıkanmala· 
nndan vukua &tlmi1tir. 

1 KO~O~: HASERLER : ) 
• Belcdlye aoğuk hava depolan Q

serinde ibUaaa yııpmnk Uzere A vnı· 
p&.)'& bir ten memuru veya mUbenclW 
ıönderecekUr. 

• Kabala.o lakelcıd etrafının aç~ 
mıa devam edllmektcdlr. lakclenin 
karpmd.akl karakol b1naaı d& yı
kılmaktadır. !Buralan :yeııu ııaha ol&· 
caktır. 

• Huta olan memurlann verdlkl .. 
rl hu.rusl doktor raporlarmm mUnde
recatı ttioorlle rtsml doktorlarca da 
ta.edlld kararl&§DU§ a.ks1 takdlrd' 
memurların gllnlUk yevmiyelerinin 
kesilmesi ve haklarmda mpmurin ka· 
ııununun 8~31 t.İıcl maddeleriniıı tat
blld maliye vekt.leUnce al!kadarl&ra 
bildlrUmlşUr. 

• Şehlrclllk mUteııa.ıısuıı yeni bap 
edilecek ndllye u.raymm plıuıtarmı 

letkik etmlg ve b1nanm evvelce ka
rarlagtınlan ı;nbnnm 15 metro gerl· 
ıslnde yapılmasmı zaruri görmtl§ttlr. 

• lnhl.sarlar lc1D.rcs1 lzmlr Çamaltı 
tmıasmda bu senenin fazla twı faUh· 
ıallni temin edecek mahlyctto tedbir
ler almaktadır. Nakliyatı kolaylq· 
trrmak tçtn lklncl bir dekovil battı 

dtişenmektedlr. Sofra tuzu fabrlkıı.sm 
da dıı bıızı tesisat vUcudıı getlrllnıek
t.edlr. 

• İzmlrde ağaç bayramı dUn Oğle
den ııonra Kültürparkta ytfpılmı3tır. 

VaU. betcdlyo relst. Orman mUd!lrQ,, 
devatr rüesaaı mekteplller matbuat 
mensupları ve knl:ı.balık bir hıılk kut 
lama bayrnmma lpUrnk ctmekteydL 

• BDyUk TUrk palrl AbdUlhak HO.
mldln ölUmllnllD yıld6nUmU mUnaae
beUyle evvelltl ak§am lzmlr lıalkovl 
ııalonunGa bir lhUCal yapılml§br. 

, • lzmlr telefon oebokMlnln GCD!§
lctılmesl için telefon idaresi bazı ted
birler almaya başlamıat.ır. 

• Şehrimizde bulunıuı Maıı.rl! vek1· 
il Hn.s:ın AH Yücel ve sıhhJyo vok111 
doktor Ala.taş dün ak§nmltl oksprcslc 
Anltaraya d6nmUşlerdlr. ' 

Y eşilay kurumunun 
müsameresi 

YcsU:ıy kurumunun sencllk mUsa· 
men!-'l dUn sn.at 14,30 da ı-~runm:ı: U· 
yııtrosund3. verllml§tlr. Kunım relst 
profcsllr Fahrettln Kerim Cökay bir 
ltonterans vermtıı, vo bunu oyunlar 
,.e konser tnkfp ctnıfşUr. MUsıımere· 
de birçolc tıınmmt§ doktorlar ve içki 
alcyhtarlan bulunmu§tur. 

' 
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Skandinavya seferinden 
hnanyanın gayesi şaşırtma

ca oyunu mu? 
Londra mahfellerinin fikrine göre 

Hitler her bakımdan 
h~ta işlemiştir 

ıhdas ettiyi yeni cepheden Almanya
nın yandan vuruln1ası tehlikesi vardır 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter 
ajansının siyasi muharriri yazı· 
yor: 

Londranın iyi malfımat alan 
mahafilinde bey;,_n edildiğine gö· 
re Skandinavya..-.n Almanlar ta
rafından istilfisı iki suretle tefsir 
edilmektedir: 

1 - Danimarka ve Norveçin 
istilası çok geniş lıir taarruz pla. 
nınm ilk parçamdır ve hedefi de 
müttefikleri şaşırtmak Norveçe 
koşturmak, N wrveç koylarında 
müşkül hareketlere sevketmek ve 
bu esnada da bambaşka mmtaka. 
]arda büyük kuvvetlerle taarruz· 
da bulunmaktır: 

2 - Danimarka ve Ncrveçin 
istilası münferit bir hadisedir ve 
mevzii kıymeti için yapılmıştır. 

Eğer doğru ise birinci faraziye, 
Bitler, müttefiklerin ötedenberi 
arzu edegeldikleri bir şeye te
şebbüsü bizzat kendisi yapmış o
luyor: İki cephede harp etmek. .. 
Bugün müttefikler Almayan ile 
yalnız iki cephede değil mlitead. 
dit cephelerde harbetmeye hazır
dır. 

Eğer ikinci şık doğru ise, Hit· 
lerin bu hareketi aklını kaybet· 
miş birisinin hareketidir. Norveç 
sahillerinin Alman deniz altıları
na iyi bir sığınak olacağını zan. 
nctmişJir. Halbuki, Norvec suları 
Litarafken herhalde şimdikinden 
daha iyi bir sığınak teşkil ediyor. 
clu ve Alman donanmasının bü· 
yük 1.ıir kısmının feda edilmesine 
değmezdi. 

Binaenaleyh iddia edilebilir ki, 
Almanya garp istihkamlarının 
~rkasmda durarak Rusya ve Bal· 
kanlarla ticaret münasebetlerini 
takviye etmek ihtimalini kaybet
miştir. 

İki cephede harbetmemek için 
Rusya il'! yaptığı çok pahalt pa. 
zarlık boşa gitmiş ve Bitler biz
zat kendisi ikinci bir cephe ihdas 
etmiştir; hem de bir deniz cep· 
hesi, yani adet faikiycti kendisi 
aleyhinde ve Baltık denizine dö· 
killen maynların da gösterdiği gi
bi yandan çevrilmek ve vurulmak 
tehlikesini gösteren bir cephe ... 

ltalyan donanması 
manevraya çıkıqor 
Cianonun adamı "İtalyanın harbe girmesi 

mali pek yakın olabilir,, diyor 
ihti-

Roma, 14 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Kont Ciyanonun gazetesi 
olan Telegraf'ın başmuharriri 
Ansaldo bugün İtalyan kuvvetle· 
rine radyoda bir hitabede bulun
muştur. 

Ansaldo demiştir ki: 
Geçen haftanın hadiselerinden 

sonra hiç bir Avrupa devleti harp 
ten ayrı kalamaz. Bu, en uzak ol. 
duklarını zannedenler üzerinde 
bile her an pathyabilccck müthiş 
bir harptir. Vatanımızın sonuna 
kadar harp haricinde kalabilecc. 
ğini zanneden her İtalyan hata e· 
der, hayale kapılır. 

Harp Norveçte patladı, harp 
ltalyada da pathyabilir. Bundan 
bir ay evvel çok uzak ıadclcdilecek 
olan bu ihtimal belki de çok ya -
kın ve hatta zannedebileceğiniz -
den de daha yakındır. 

DENiZ MANEVRALARI 

Roma, 14 (A.A.) - İtalyan fi. 
}osunun ilkbahar manevralarına 

15 nisanda başlanacağı söylen . 
mektedir. 

SELANIK VE lT ALYA 

Sofya, 14 (Hususi) - Utro 
gazetesinin Roma muhabiri !tal· 
yanın siyasi vaziyeti hakkında 

şunları bildirmektedir: · 

Roma mahafilinde, Balkanların 
uğrıyacağı bir taarruz karşısında 
İtalyanın hareketsiz kalamıya
cağı, m<:seıa Selaniğin İngiltere 
ve Fransa tarafından işgali gibi 
bir hadise üzerine İtalyanın mu. 
hakkak harbe gireceği kanaati 
hakimdir. 

İtalyan matbuatı İtalyanın 
böyle bir harekete sevkulceyşi 
bakımdan lakayt kalamıyacağını 
tebariiz ettirmekte ve yaL"ancı bir 
kuvvetin Balkanlarda yerleşmesi· 
ne müsaade edemiyeceğini, zira 
Se!aniğin İtalyan menfaatleri i • 
çin ne kadar büyük bir sevkul. 
ceyşi kıymeti haiz olduğunun 
geçen harpte görüldüğünü iliivc 
etmektedir. 

te~.ddit ihtiya~lara cevap VC'r- tekrar ifade etmekle bahtlya
mek için filhakika bUyUk bir r-m. 
elbirliği 11i.zınıdır. Diğer taraftan herl\csin lıcı 

Sığınakların yapılması ve vaziyeti karşılamasın:ı mtısait
:ran~ın bombalarının tesirleri- Pasif korunma tedbirleri 
ne karşı yardı~ ekiııleriuln almak i~iıı ziyaret ettiğim 
yetiştirilmesi gibi lıususlnrda muhtelif şehirlerde muvaffn
meselıl. halkın yardımı ve nıev- kiyetle çalışan otoritelerle bir 
zuubahs meseleyi iyice tnkdlr kaç hafta beraber çalı~mak benim 
etmiş olması, esasen en evveın· için çok zevkli olmu~tur. Anka 
kendisinin istifade edeceği bll- ra, lznıir, btaııbul gibi ziyaret 
yük hizmetler görecek nıahi- ettiğimiz şehirl.ere gelince, bil
yetlerdeki ışıkları ınaskcle- hassa buralarda meydana ge
mek emredilmişse ticari ve u- tirileıı muazzam eserleri hu şe
mumı tenviratı azaltmak vesa- hirlerin insi~·atif \"c terakki 
irc gibi tedbirlerin zamanı gc. zihniyetlerini imar pJftnlarmın 
lince tamnmile yerine getiril- tanzim ve tatbiktna ayrılan 
mesi lftzımdır. Bu tedbirler en lıUyUk hissenin gösterdiği cnn
basit emniyet tedbirleridir. !ılık \'C hayatiyetlerini hay. 

TUrklyedekl vaztremin bitti- ranhkla temaşa, aynı zamnnd:ı 
JH şu sırada beni bliyUk bir lıllyllk şehirler nrasınc1a gllzPJ 
hiisnUkablillo karşılayan Baş. eserler' meyılanıı. gc!tirr>n bir 
vekille ve Dahiliye Yckiliııe lınrış mcYcut oltluğuııu da mU
karşı duyduğum derin minneti ~ahede ettim.,. 

"Harp Amerikaya 
yaklaşn11ştır,, 

Amerikan gazetelerinir. 
meşgul oldukları 

mesele bu .• 
Nevyol·k, 14 (A.A.) - Bu sa. 

bahki gazetelerin başlıca mevzuu 
harbin Amerikaya yaklaştığıdır. 

N evyork Times gazetesi diyor 
ki: 

''Almanyanın hare keti bitaraf. 
!ara intihap imkanı bırakmamak· 
tadır. 

Harbin gösterdiği son inkişaf· 
lar Amerikayı şimdiye kadar itti. 
haz etmiş oldu~u hattı hareketi 
yeni bir tedkika tabi tutmaya 
sevkeder. Amerikan menfaatleri 
Groenland ve İslanda meseleleri
nin cok fevkindedir." 

Nevyork Herald da şöyle 
yazıyor: 

''Bugün de 1917 de olduğu gi· 
bi, Amerikan milleti harbe gir· 
ınek fikrini reddeder. Fakat bü
gün 1917 de olduğundan fazla 
harbin Amerikan menfaatlerini 
tehdit ettiği görülmektedir. Bu 
menfaatleri ko;:uyacak yegane 
şey müttefiklerin galip gelmesi 
ve Almanyanın ezilmesidir. E. 
ğer, Amerikanın menfaatleri O

nun ancak, harbe girmesile kur
tarılabileceği anlaşılırsa, Ameri· 
kanın harb:: girmesi fikrine alış. 
mak lazımdır.'' 

Garp cephesinde 
vaziyet 

Pnris, 15 - Röyter ajansının 
Fransız ordusu nezdindeki husu. 
si muhabirinin bildirdiğine göre, 
garp cephesinde yakında büyük 
bir taarruz başlayacağını göste. 
ren hiçbir emare yoktur. 

Dünkü Fransız tebliği şudur: 
''Vosgeslerin garbinde muhte· 

lif noktalarda düşman piyade 
müfrezeleri topçusunun müzahe· 
retilc hatlarımıza yaklaşmaya te· 
şebbüs etmişlerdir. Bu müfreze. 
ler tardedilmiş ve düşmana zayi. 
at verdirilmiştir." 

İngiliz kralının Norveç 
kralına mesajı 

• Londra, 14 (A.A.) - İngiliz 
Kralı Corc, Norveç Kralı Haako· 
na aşağıdaki telgrafı göndermiş
tir: 
''Almanyan~n taammütle ve :z.a· 

Iimce harbi memleketinize yay • 
dığı bu tehlikeli saatlerde, ma
jestelerinin ve Norveç milletinin 
gösterdiği vakar, cesaret ve ik -
damdan dolayı, majestelerine biz. 
zat benim ve bütün Britanyanın 
derin hayranlığımızı bildirmek 
isterim. 

Norveçin geçirmekte olduğu 
bu imtihan saatlerinde Norveçe 
karşı derin bir sempati ile müte. 
hassis olarak majestelerine şunu 
temin ederim ki, hükumetim, 
Fransız hüklımetile tam işbirliği 
halinde, Norveçe bütün yardı · 
mını vermek üzeredir. Bu suretle 
Norveçlilerin yanında miicadele 
ederek, miittefikler, bu namusşi -
kenliği, Almanlar ne kadar ça . 
buk yapmış ise o kadar çabuk 
'\İlmeğe yardım edeceklerdir. 

Balkan ekonomi 
konseyi toplanacak 

. Aııl,nr:ı, ı;; - llalknn antantı elrn· 
noıııl konseyi mayısın 27 sinde Dub
rovnlkte toplnnncaktır. Konseyin iç· 
tlmat 4 hazirana kadıır devam edecek· 
Ur. 

Demir beyannameleri 
müddeti bu akşam 

bitiyor 
Demir stokları hakkında1ı' .. beyan

namelerin \'crilme müddeti bu akşam 
bitecckUr. Şimdiye kadar şehıimlzdc 
beyanname vermiş olanlar 200 kişiyi 
geçmiştir. Müddet tamam olduktan 
sonra ticaret mUdUrU beyannamelenlc 
ki miktarları kontrole b:ışlıyacak ve 
ellerinclc demir bulun<hı~n lınlcle be· 
yannnme \'.:!ıınlyenlerl de taliıp o<lc
cekUr. 
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1 Meseleler 1 
• Ahlak ve secıye 

kusurlarımızdan 
bazıları 

(Hariç ez cemiyet) vaziyetine 
konulacak kimseler 

Yazan : Ahmed Muhtar KEVAKIBl 
Akıllı ve basiretli atalarımız: 

' 'Deşilmiyen çıban azar" demişler. 
Müverrih bir ıınirimiz: "Çeşmi 

insaf gibi arife mizan olmaz - Kişi 
noksanını bilmek gibi irfan ol
maz,. demiş. 

En ha~·ırlı ( çe~rni insaf), şüp
hesiz gerek şahsi \'ı~ gerek umu
mi noksanları, \·e kusurları göre. 
bilendir· 

En yüksek irfan, kendi noksan
larımızı, kendi kusurlarımızı bil
mek ve anlamaktır. 

Cemiyetin en yüksek mertebe
si, en faydalLsı ise muhakkak ahlfl
ki kusurlarımızı, seciye noksanla. 
nmızı meydana kovmak ve bunla
rın izalesi çarcle;fni aramaktır. 
Bu vazife adeta mukaddestir ve 
her milletin 'İlim ve kalem ve tec
rübe erbabı için vazifelerin en 
büyüğü, ve en hayırlısıdır· 

Her ne sebebe mebni olurSa ol
sun bu vazifeyi, büyük medeni ce
saretle. hakiki (feragati nefLcı) le 
ifa etmh·en ilim ve kalem erbabı, 
pek kötÜ, bir hamiyetsizlik irtikab 
etmiş olurlar. 

On yedi sene evvel ahlaki ve 
seciye\'İ, ve terbiyevi ve cibilli ku. 
surlanmızdan bazılarını pek çiy ve 
pek acı bir li~anla \"atanda.5lan
ma anlatmıştım. 
Arabın büvük bir hakimi: "Tek

rar iyidir,, d
0

emiş· Pek büyük bir 
I•"ı·arisız hakimi de: "En hayırlr, en 
şüphesiz hakikatleri vicdanlara 
yerleştirmek ancak bunları mutta
sıl .söylemek ve mütemadiyen an. 
!atmakla mümkündür.,, diyor· 

Bu yüksek nasihatlere göre ah
laki, seciyevi, terbiyevi ve cibill1 
kusurlarımızdan bazılarını, anlat
mai;ı hamiyet icabı addediyorum. 

Gençlik çağrının iptidalarmda 
rüşvet alan kimselere kar,ıı kal
bimde derin nefret ve şiddetli hu
sumet duyardım. Yaşım ilerleyip 
mübarek ramazanlarda, bayram. 
larda iftara ve tebrike ve kış ge
celerinde sohbete gilmeğe başla
yınca pek elim şeyler öğrenmeğe 
de başladım; mc..,cla mevkii çok 
yüksek bir zatın konağında maruf 
kimselere tesadüf ederdim; musa
lıabelcriııl dinlerdim. Bu kimseler
den biri yüksek bir makamda bu. 
lunan bir ııahsın pek az miktarda 
riişveli dahi kabul ettiğini söyle
yip bu adam hakkında nefret \'e 
istikrahmı gösterirdi· Diğer yük
sek makamlı bir zat: "Aman efen
dim, pek iyi bilirim. bu adam tayin 
buyurduğunuz miktardan çok az 
rüşveti de: (Kısa güniln karı az. 
dır) diyerek kabul eder. Pek rezil 
bir şahıstır,, derdi, üçiincil bir 
klmse - ki yine yüksek bir makam 
işgal eden bir şahıstır - bu.mürte
kip ltim.se hakkında daha ağır it. 
hamlar serdederdi· Bu aralık siyah 
redingotlu ve panlalonlu ve siyah 
boyuııbağlı ve oldukc_:a terbiyeli ve 
hnlt.iı frenkço tabirle (stile) bir a
~a. salonun kapısını ardına kadar 
açarak, C'ski tabf'ı·imizlc (kerli fer
li) bir kimseyi salona sokardı· 

Koltuklarda ve kanapelerde otu
ran (ıicali kiram) yerlerinden 
fırlayıp bu kimseyi hürmetle se
lamlar \'e herbiri yı>rini ikram ede. 
rek hullıs gösterirdi· Ben de her
kesin hürmet gösterdiği bu şahsı 
ayni hürmetle selamlardım; fakat 
sohbet tekrar başladıktan biraz 
sonra bu şahsın bir iki dakika e\'
vel sefil \"e zelil bir mürtekip ol
duğu anlatılan ve hakkında nefret 
ve istikrah gösterilen adam oldu
ğunu öğrenince zihnim karışır, 
gönlüm bulanır, kulaklarım uğul

damağa ba.'ilardı. Derin hayret . 
pek acı inkisara uğrardım ve bu zc-
1 il şahıs giderken selam vermez
dim· 

Uı.kin, ömrüm ilerledikçe böyle 
acı ahvali ve kötü harekatı milte
mndiyen görerek alıştım ve en se
fil rnUrtekiblere selam \'crmeğe 
başladım. 

Fransadn Ustrik (Oustıic) na
mında bir banger iflas etti. lflası 
hileliydi ve banka.•11na para koyan 
yUzlerce orta halli ve küçük esnaf 
bilyük zarara u~radılar. 

Bu adam hakkında yapılan tah
kikat esnasında mükerreren adli
ye nezaretini ve meclisi mebusıuı 
riyasetini işgal etmiş olan bir kim
srnin - ki resmi bir makamda bu
lıınıııadı~ı zaman avukatlıkla mai
ııetini lem.n rdcrcli - Ustrik"ın ay. 

lıklı hukuk müşaviri oldu~u anla
şıldı· Bu devlet adamının resmi 
makamda bulunmadığı ve serbest 
olduğ\ı zaman, bir bangerin hukuk 
mü§a\'irliğini ifa etmesi, hayret vo 
taaccilbilmü mucib olmadı; fakat 
bu adamın yüksek makamlarda 
bulunduğu esnada da (Ustrik) b:ın
ka.sındnn her ay on bin frank hu
kuk mlişavirliği tahsisatı aldığı 
anlaşılınca bütnn Fransada bir tak
bih ve lanet sadası yükseldi ve 
betbaht adnm birdenbire en yük
SC'k mevkiden en zelil dcrckC'yo 
düşlü· Bu adamı (divanı ali) pek 
ağır takbih etti· En samimi dost.. 
farından, senelerce maiyetinde bu
lunmuş olan adliye nezareti vo 
meclisi mebusan ıiyaseti memur
larına knclar herkes bu adamla 
görilşmekten çckinmeğe başladı ve 
talihsiz adam, bu zaafının cezası
nı, çok elim. çok ağır çekti· Tari
himizi iyi bilenler rüşvetçilikten 

uğradığımız zararları. 
0

felaketleri 
\"e nikbetleri de pek iyi bilirler. 

nu leim kusuru kökünden 
kaldırmak için ceza kanunu klı.fi 
değildir. Rüş\•et aldığı kanaat de
recesinde bilinen kimselerin e!=:ki 
tabirimizle (kib:ır ve su;ar) (gani 
\'e fakir) bütün efradı miJJet ta
rafından zelil ve sefil addedilerek 
haklarında adeta (hiıric ez can-L 
yet) muamelesi yapılması ve bu 
adamların namus ve hamiyet ve 
haysiyet sahibi kimseler tarafın. 
dan kabul edilmemesi ve selam
lanm:ıma.c;r lazrmdır· 

Halkımızın da rüş\·et istiyen 
kimselere karşı daima mukavemet 
ve hakaret göstermeğe ve mürto
ııllerl kanunun pençei tedibine dU
şUrmek için çalı§mağn alığtrnlma.sı 
lazımdır· 

Pek eski zamanda dimaği seha.. 
fete mübtela olduğu funmenin ma
liımu olan bir kimseyi hacirden 
kurtarmak için bu zavallı adamın 
(rilşd ve sedad) erbabından oldu
ğunun tevatürü beyyinesi ile ispat 
edilmesi iktıza ediyordu ve bu 
beyyine için en az elli altmış şahit 
dinletmek mecburi idi· 

Halbuki bu adamın dimaği eeha
fctc milpteliı. olduğu yakın ve u. 
1.ak akrabasının ve aile dostlarmm 
ve yirmi otuz \'C kırk sene babası 
hizmetinde bulunmuş olan adam
ların çoğunun ve hatta kendisine 
süt verip büyiltmüş ,.e hiçbir za
man tcrketmcmiş olan kadının ~e
hadetile ispat edilmiııti· 

Bu adam malul doğup büylidil. 
b1i için biltün ömrünün pek az ki
şi ile münasebette bulunduğundan 
kendi<1ini yakından tanıyan pek az 
ki§i vardı. Bu sebeblere binaen i
kinci tevatürü beyyincsi için şa.lıid 
bulmak imkansız oluyordu· 

Lakin bu adamı hacirden kurtar. 
mak istivcnler hakimin huzurunda 
elli altm

0

ış kadar fiahit gctirmcğe 
mU\·affak oldular! Bu şahitler ara
ııınclıı. vükeliılıkt:ı bulunmuş olan 
kimseler, mütekait ümera, ve hay
li yüksek memurlar ve hatta o 
zaman (ulemayı alam) denilen din 
alimleri bulunduğu görüldü. 

Pek acıdır ki bu malul adamın 
babasının yeli§lirdiği ve senelerce 
türlü garlb hallerini ve ncib hare
ketlerini görmüş olan hakim vic. 
dnnma dC'ğil, amirino itaatle, ne 
suretle toplandığını ve çoğunun a
lil adamı tanımadığını bildiği bu 
şnhitlerin kiı.zib şehadetini kabul 
edip hncrin kııldırılrna:;ına hükmet
ti· Ilnkikatf'n namuslu, veknrlı, 
haysiyetli, izzetinefis sahibi, ahliı.kı 
yükııC'k, seciyesi kuvvetli. vicdanı 
temiz, Allııhtan korkan, Peygam
berden utanan bir kimse yakın i. 
limle bilmediği \'C kat'i kanaatle 
kani olmnclı~'l bir keyfiyet hakkın
da hatıra ıiayeten. dostluğa bina.
en ve hatta en kuvvetli tazyike ve 
en ınahuf tehdide ittibaen lehte 
olsun, aleyhte ol.sun şehadet et
meyi kabul ve irtikiib edemez. Bu 
alil adamın yüksek derecede (se. 
hafct-i dimağiyyeye) müptela ol -
duğunu, kendisini otuz senedenbe
ri tanıyan ve tC'da\'i eden ilmen, 
ahlfı.kcn ve seciyyeten yüksek 
doktorlar beyan ve tesbit etmiş. 
!erdi· 

Daha acıdır ki bu eski zameMe 

dimnğ ve Rlnlr hastalıklarının en 
yiiksck nıtitehassı.sları addedilen 

(Devamı 6 ncıda \ 



Güzel göğüs, sıhhatin alametidir 

K z ocukla ımzın güzel 
göğüslü olması elinizdedir 

GUzcl bir göğUs hemen billiln ka- ı bir ll !ıçtır. •rarlh Mıırltlz dö Pompn
dmların rUyalarmı dolduran bir arzu dunm göğsllnUn ,•akUlc dar \'C blçfm
ve bir UmllUr. siz olduğunu ancak koyun yumurtası 

Her lw.dm, cııld Yunan hcykcllrnş- yemeğe b:ışlaılıklnn sonra tarihin en 
ıarmın mermerde yarattıkları, Rönc- güzel kadmlarmdnn birisi olduğunu 
sana saııtılk!rlıırmın, Jokondu ibd:ı. kaydeder. 
edenlerin hayallerinde yıışıyan gUzel -------------

R A B E R - '.Alipm l'osla;f 

Yeni bir isveçli yıldız 
Holivutta bir film çevirdi, beğenildi 

Holi\'udda bugünlerde yeni bir 
lsveçli yıldız ~hrct bulmağa ba~
lamıştır. Jienüz hiç bir filmi 1\\·. 
rupaya getirilmemiş bulunan bu 
yıldızın ismi lngrid Bergmandır. 

bir göğsU, imrene imrene özle~tlr. 
Genç kızlar dllz ve çelimsiz göğüs

lerine bıı.knrak ne kadar UzWUrler. 

Çiçekli kumaşlardan 
yaz çamaşırları 

~tokholın<le doğan ve bir Js,·eç
li ressamın kızı olan lngrid Berg· 
man on bir lsveç filminde mühim 
roller aldıktan sonra Holivuda ça 
ğmlmı5 ve Amerikada Lezli Ho ~ 
vard ile beraber "Entermczzo" fil. - At yan5larmıla pokerde olduğu gibi taliini:t 3"6'·c:~ 

- ~·e y3payım, :ıtl:ırı ı knmbll J;iğıdı gibi koJIJillda 6-1~1 

Çok geniş göğüslU kadmJar da 
acı bir ıstırab içerisindedir. 

Yavruln.rmı cmzire emzfrc göğlls 

le§ckktllAlJ bozulmuş kadınlar eski , 
g6ğllslcrlno lckrnr knvu§lllnk için ne
leri !eda etmezler. 

Bizim bu ynzmuzdn göğils bozuk
lukla.rmm hepsine değil de yalnız do
ğu~truı göğflslcri inkl§nf cdcmfyen 
ktıdmla.nn derdine derman arayaca
ğız. 

lyi te:ekkUl edememiş bir göğüs 
\•Ucudun mhhatile alllmdardır. Çün
kU sıhhalln barometresidir. 

\ 

, 
---

mini çevirmiştir. 
1 
-.~ ........ 

h\·eçli sansın artist şimdi Ho~ /ngri<I Bcrgman 
livudda gözde bir yıldız olmakla dolayısile :,incmacılık tekniğinde 
ber~bcr "?<31.de • yıl~ı~ .. ~ar hu· j bir yenilik de tecrübe c<lilmi~tir. 
susıyetlcrıne malık degıldır. Mesc- 1 Filmi tetkik eden rejisör Gregori 
1:1 yemek yemekten korkmamakta, Hatof bir sahnenin fena seslendi -
hakkında dedikodular yapılma - rilmiş olduğunu farketnıiştir. Bu 
maktadır. O da vatanda~t Greta sahnenin yeniden se<;lendirilmesi 
Garbo gibi inzivayı sevmekte, lazımdır. Halbuki ba~ artist lngrid 
kokteyl partilerden ho~lanmamak. Bergman bir \apurla Amerikayı 
tadır. Canı istediği kadar pasta tcrketmiş bulunmaktadır. 

vesaire yediği halde kilosunun Rejisör tcbizlc vapuru ve yıldı
bir gram bile artmarnııc:ım ken<ii 'İ zı bulmuş, tertibat alınını~. ln -
yürüyü~ merakı ile izah ediyor. grid Bergm:ın vapurdan tcjisörün 

_ !talyaıı ııtıı1~ 
Aldanıyors • 

. h tahkUıı. ,dt Uzun bır as d3"1 
bir zat, kendisini te 

1 • b' kimle konuşuyo~ ıctor• 
- Eminotun ° .. tUI1 o 

size borcluyuırı· J3U 
bu borc~ ödiyerne:~. si~ 

- Aman .efen pıl t t 
B uz tO ' sunuz. orcu~ ettir. 

mış liradan lbar 1~de şimdi vermek dte e sıJf1! 
Aman ıır ı ~· 

d··nuo:Und~ ı' 
Cenaze o "varı!· 

uğrayan genç 
1;orar: . rııi? 

- Şarabınız iyı ii efe 
:Vllcut guddelcrlndcn blrlsi knracl

ğer, böbrek 1lstU guddclcrl ynhut De· 
rnke gudde \-ıı.zlfeslnl görmezse l-11CU• 

dun umumt sıhhati bozulur, bu gud
<lelerdcn herhangi blrl.6l bilhassa bir 
gudde olan memeler vllcudumuzun 
en çabuk bozulan lusrmlarıdır. 

Bcynz Ustüne renkli çiçek veya 
benekli kumaşlardan yapılan ça -
ma.!ilrlar yaza pek uygundur. Hem 
de ynpmnsr kolnydır. 

1ngrid Bergman geçen hafta ls· telgrafla \'erdiği talimat dairesinde 
vcçe dörunüştür. Birkaç ay ronra bozuk sahnenin mükaleme kısmını 
Holivuda giderek orada ycrle~e - telsiz telefonla tekrarlamış, bun • 
cektir· lar l Iolivudda filme zaptcdilmiş • 

- Burııda fcncrlpr g\indiiT. 
yakılır'? 

- iyi de ~ö:ı tJ1 , 
mü lüyü diriltir. 11 oY:e) 

- Aman dur7u 

Gllzelllk meselesi bir tarnfa. bım
ltılsa bllo göğüs çok hııssaıs bir uzuv
dur. 

Birı;ok kadınlar - bilhaasn hiı; ço
cuğu olmıynnlar - bir erkek çocuk 
ifbl dllz kalan göğllslerlndcn çok U
zUlUrler. Diğer birçok kadmltır d:ı. 

Mstın n~cm:ısı kAfi dereceyi 
)JUlma.z. Bunlar cltscrlyeUc göğUsleri
~ Jyi te§ekktll clUrmek 1c1n fazla 
gıda alır. Vakfa bu sureUe çabuk 
bsğltımrlar ama YUcutla.rmm nlsbeti 
bozulur. 

Halbuki göğlls n!abct.sizllği bir ta· 
gaddl fJl değil bir iç ifrazı meselesi
dir. Yumurtıılıklarm, böbrek Ustll 
gııddelertno, Dcrckl guddcnln bor
mon denilen ilrazlnn l'l!.rdır. 
DlllOğ çağlnmıda. yumurtaı.ıklo.r 

fa.zlıı. miktarda hormon ifraz ederler. 
Eğer bu ifrnz kAli değilse memeler 
teeckklU etmez, yahut fena te§ekkUl 
eder. 

KD.dmlar vücut t~ekkt11lerini gll%c.1 
bulmuyorlarsa lıu bWOğ zamanmdaı

ki dikkatsizliklerinin neUccsJdlr. 
BugUn llb bunun çaresini bulmuş

tur. Fakat bu doktonın işidir. 
Bazan da bunun nksl olur. Göğüs 

fazla lnki§af eder. Bu yağların eseri 
değil lç ifrnzlnrmm fazlalığı neticesi
dir • .Anormal f.trnzlar yapan guddele
rin ısla.hı dahi bir doktorluk mesele
mdir. 

Diz doklorlann l§lne kan§IIUlmak 
için yalnız annelere hitap edecek vo 
yetişmekte olan kızlarmm gUzcl vo 
mUtennslp blr göğse malik olmaları 
için icap eden birkaç tavsiyeyi ynpa• 
cağız. 

Jimnastik. Genç kızların göğUsle
rini dilz bırakan bir ~bcb adalelerin 
yerlerlnl br.sllyecek kndar mukavim 
olmamaındrr. Bu genç ktzlar munta
zam jlmnasUk ya.p:ı.c:ı.k olurs:ı göğüs
leri normalle§l.r. 

Cllğlls ıcın en lOzumlu bıırekeUer· 
den birisi teneffüs ha.rckeUcridir. Bu 
hıı.rcl<ctıer açık havada, yahut hiç ol
mazsa nçık pencere önünde yapmalr
<lır. 

Tc1JekkUl devresinde bulunan genç 
kız1arm gıdası d:ı. mUhlmdir. Bunlar 
bllha.saa yumurta., balık, beyin, dana. 
eU, zerde, taze peynir, tarçın Ye va
nilya. ile kokuland.Jnlmış yemekler 
yemclldlr. 
Gıdalar nnı.suın bilhassa lllve edl· 

lecek blr §CY varsa o d:ı. koyun yu
murta.srdır. Koyun yumurtası gUzel 
bir göğlla temin eden en mükemmel 

Bu bahar modasında 
neler görünüyor 

Dudak boyalan nrtik" ne mora, 
ne de turuncuya knçmaktadrr. Doğ. 
r.ı.ıcian doğruya taze pcnbe bir 
renktedir. 

*** 
Bu sene şemsiyeler.in boyu daha. 

kUçülm.üştUr. Ve eapkn yerine ya· 
zm dn, kullanncağmıız fakat bu 
sefer folnrdıın olacak kapişonlarln 
oynı kum3§tandrr. 

.,.. renkte rop tıömizjyerlerin 

furtiine çflek rengi san ve blöruva
yal renginde gregretten ince ke • 
mo:rler taktlmtıktadrr. Bunlar el • 
dlverılere uygun olacaktır. 

Bu ktıına§lardan eli dikişe ve işe 
yat.km her kadın kolaylıkla gayet 
zarif cama.sırlar yapabilir. 

Diğer taraftan "Entcrmczzo'' tir. Sinemacılık tarihinde ilk defa 
filmi çevrilir çevrilmez !s\'eçli ar • yapılan hu i1 muvaffakıyetle ne • 
tisti:ı acele Amerikadan hareketi ticelcnmiştir. 

- l~\'ef. Çünkii giin bai..'lr bııf.. 

maz Ju~rl:es e,·Jnf! teklldibrl i~in o· 
kakJardıı a~·uınlığa Iüı.um kalmaz. 

- İtalyan karikntUrü -

Parlste bu sene çok moda olan 
pek basit bir i~, olan ve ismine 
'';I.'Urk iğnesi" dedikleri işle süs .. 
lcnilen bu çam:ı..51rlar pek zarif ol· 
maktadır. 

t,tc emprime kumaştan renkli 
ipekle işlen.mi~ Türk iğnesile stl5IU 
çama§Il'lardan size Uç nUmune ve. : 
riyoruz. 

I - Bu gcceliE;ri.n beli ve gBğüs 
altlan kuma.~m içindcld emprime
lere uygun renkte ipekle TUrk iğ. 
nesinden blr su işlenınlştir. . 
GöğsU bUzUp önde fiynngo olnn 

ince kurdclı'i. da yine k~tak.i 
çiçek YC bencklerin rengindedir. 

Ne yapmalı 
"Sıhathi koruma" dairesinde 

mümeyiz sorar: 
- Ansızın hastalanan bir a

l dam, doktor gelinciye kadar ne 
1 yapmalıdır? 

1 
Mektepli - Vasiyetnamt11ini 

yazmalıdır. 

1 Ne dikkat 
1 

Ev sahibi: - Lokmanız da lal 
var dendim. 

Misafir - Bir kıh görecek ka· 
dar lokmalarıma dikkat ha. Cid· 
den naziksiniz. 

Ayni fikirdeymiş 
Hanrm aşçısını tekdir eder: 
- Bu nasıl sığıreti. Salt kemik. 

II - Bu §Ö.mlz verev kesilmiş· 
tir. Siltycn gorji do kendi<Jine ek. 
lldir ve bütiln dikiş yerleri üstiln
dcki "Türk iğnesinden" işlenmiş 
ince yol ycgfine sllsUnü teşkil et. 
mektedir· 

m - Bu küçük don da verev 
kesilmiştir. Arkasında dl5rt dilğnıe 
vardır vo sUsU TUrk iğnesinden in-

1 
ce bir sudur. 

19'0 IIABBİ!\""DE ÇOCUKI.Ar. 
- BUylik bir çocuk kösede beni bekliyor. 

Alırken dikkat etmek yok mu? 
- Hakkınız var efendim. Ben 

de kasaba söyledim. Hatta: - Korkma. Biz sana. ".refl.lı:at eder" Ye bfı~ lece bir "kafile" 
- ''Kendim için olsa almaz .. 

dnn11 dedim. Paçaları sntenlc çcvrilmi§Ur. 
yapm~ oluruz. 

- Fransız karikatilrü -

Hekimlerin ömrü 
1lim adıımla.rmın vasatı ömUrlcrinin 
uzunca olduğunu geçen gün yıız

ın.eytnn. Hekimlik do bir ilim mes
leği demektir· Bundan başka he. 
kimlerin iı:l insanları mUmkiln ol· 
du~u kadar çok ya§abıınktır· Çok 
yaaanuık isliycnlcrc yol gösterir. 
ler· Sözlerinin tesirli olmaın için 
kendilerini de :mianl göstererek 

çok :ra,'iamalnrı 19.zımgclir· 

Vakıa bUyük, meşhur hekimle
rin arasında uzun ömür sürmüıı o_ 
lanlar haylıca vardır. Pirimiz lpok

ra.t hekimin 104 yıl yaşadığını rivayet ederler. Kendisi insanın 

ömrünü yedişer senelik devirlere taksim ettikten sonra, dokuz 
kere yedi, nltıruş üç seneden sonra yaşamanın gnliba değeri 

olmadığını anlatmı:ı.k için onuncu ve daha sonra.ki yedişer yıl. 

dnn hiç ba.hselmemi55e de gördilğünUz heykellerinde ve resim· 
lerindc dnimı:ı. uzun ve beyaz sakıi.ıh bir ihtiyar §eklinde göste
rildiğinden her halde uzuncn bir mUddet yaşadrğın:ı innnmnk 
l!lzımdır. 

9ndan sonra gelen Galirıas hekimin resimleri genç görün

mcltle beraber çok y~adığın1 rivayet ederler. Ortn ç.-ığlardaki 

büyük lıcldmlerden 11azi'nin 120 yıl yaşadığını ve seksen ),1 
hekimlik otmiş olduğunu, İb.ni Rüş<l'Un gene 120 yıl yaşadığını 
yazarlar. 

O kadar eski vesikalarm doğrulut'llnu iddia etmek güç ol

m:ıltla bernber daha ynkm zamnnlarda geçmiş me~hur hcltlmlcr 

nrnsında da yüz yn§ını geçirmiş birkaç tanesindl'm başka dok. 
sanla yilz arasında. seksenle doksan arasında yaşamL'j olanlara 

haylıca misaller vardır· Bunlara nlt vesikalara inanmamak için 
hiçbir SC'bep olnmnz. 

Ancak bu misnllerin hepsi. hastaları evlerinde tedavi <:t· 
mek üzere, knpı kapı dolnşmaktnn ziyade oturdukları yerde, 

~ ., ' ' .• . . . 

Yazal1: Dr. G. A .. 
;,imdiki tabirile mıınyC'nelıanelcrinde, hasta kabul ederek vü-

cutça yorulmnmL'j olan hekimler arasındadır· 

Hekimlik mc.sleğınde çalışanların hepsini birden gözönlinc 
getirince hekimlerin ömrl.i pek kısa görünür· Bazı istatistikle. 
rin neticeleri hekimlerin vasati ömrünü de, fizik Ye kimya. illın
leri adamları gibi, 68,7 olarak gösterirlerse de bu istatistikler 
yalnız, isimlerini tarihe bırakmış meşhur hekimleri kaydetmiş • 
lerdir· Onlar da lıekimllk mesleğinde - fikirlerini çok i§lct· 
mis olmakla beraber - vücutlarını yonnamış olanlardır. 

Onlarla birlikte vücut yorarak hekimlik ctmiıs olanları he -
saba katıncn, hekimlerin vasati ömril 52 ),1 ve 3 aya dU~er· 

Bu kadarı Ş"irlerin ve nrlistlerin vasati ömürlerinden bile kr. 

sadır. 

Hekimlerin böyle - tnbii va~ati olarak - az y~a.maları
na sebep diye hatıra ilkin bulaııık hastalıklar gelirse de bulaııık 
hastnlığa tutularak giden hekimler azdır. Hele mikroplar keş .. 
fedildiktcn ve bulaşık hasWıklara tutulmnmak itin nlıruı.cak 

tedbirler daha i~i öğrenildikten sonra··· 
Hekimlikte kısa ömrün sebebi. şüphesiz, vilcut yorgunlu· 

ğudur. He.kim bir tnraftan - m<>sleğinin ilmi terakkllerindcn 
geri kalmamak için - fikri ile. bir taraftan da vücudu ile ç:ı

lıııır· Yalnız fikirle çalışmanın ins ını yormı~'ncağı, ömrU kuıalt. 

mıyacağr, ilim ndnmlarının çok yn~adıklarına göre, kolayca kn -
bul edilebilir. Fnknt bunn vücut :rorgunluğu kıı.tılmcn netice 
şüphesiz çok değişir··· 

Bu ırilcut yorgunluı'hmdnn ba~ka, hekimlik mesleğinin er. 
bnbrnı güç geçindirdiğini de dUşilıunck yanlış olmaz. 1-IP'klınlik 

mesleği "insanı zengin edebilir, fakat ra.hat maişet temin ede· 
mez .. derler. Zengin edebilmesi, tnbii, biiyük bir !!Öhret kazan
dıktan sonra ... Fakat o 1;öhreti knzanıncaya kadar pek gür;IUklc 

yaşanır· 

Hekimlik mosl<>ğindcn zengin tılabilıni.5 birkaç kişinin yap. 
tırablldiklerl apartımanlar oazt kimselerin gözlerini kamL!lt.ınr· 
Fakat hekimlerden en çoğunun ömrü b~kıılarmın yaptırdıkları 
aparlıma.nlann merdivenlerini tırmanmakla yıpranır···· 

na limonata getıl"· 

di,J 
s ~ 1 ~. 

ı tır' 1 
- Bana dalın' tıl'~ ıJ!' 

göstcrr.n bir -~;1tıl)lıı' 
nlz: apartman fil."';p,: 1 
mna hedi~·e ede<: tJ1İf• •3, Eğ/erı rflfe 

S
. . ·r.: .. 5' ( ~ t:nn J;,-U• J> 

la , ~ı 
rdı. • ııaft• 
- Evet bır US' 

kaldım. ··rıdilğilll 
- Çabuk do rııt· 1 c ,. 

sıkılmış oıınalı5~ gaz~,ôliıi1 
- Bilakis pe •t geÇ1 ~t 
- Neyle ~~1ıto}'e tı· ff' 
- Pazartesı rı çı1' r 

Büyük bir yangı ,iod~dı· 
yandr, manzara o1111dtl• ı 
seyrine doyurn ıcudıı' 
gün bir köpek . t<lil" 
kişiyi lSlrclı. . jJtiSl; ~eıı 

Yaralıların. 1~jjriililr~~· 
valanması. 01 teıf. ~j) 
bog;uk hrrlan1'l51 c.ııf1lb~0~ 

. çar~ ' 
şeylerdendı. ğııldtl· ·ri 
de üç genç 1'?.1ıJ\eltl"1.,.ii11il 
pına çırpına o eı1l})e ; ııtl' 
seyrettim. per~ # ııll ı:ııP' 
ğa boşandı sc~ c]ırılrı ı 
ladı, bir gebe lc~ıığ•~~~l''' 
di, çocuğunu.~ csadıl otl:ı1' 
d'"kt"' Hüsnu t bt!Jıll' ıc o u. " de a 
pencere öni.ifl >'ecarıl 
tün bunları ııe {it\ 
fırsat buldutll· 0ıtit1'1 ıı'< 

Cumartesi gıtınd8 il ııı' 
bir ev yıkıldı. aar gli11 aı 
dam, kald.~· pa;,uğ~~~ci< 
karısını, uç çd·5irı1 e111 

ı.en 1 ,:rt ) 
ten sonra ııer g\>''ılııJ" 
astı. Hula sa ı1l şı1'1 gıe 
dise çıktt. ·~=~:n iyİ 'ı:i 

_ Hakı ,,ole ..,el\' 
Ş ·•pbe ; ,,,. C 

azizim. u ctalti ı1le) 11ıı• de ayağınız c;ıığıl 
· · ot~r ı 

Jamak ı~ın ;şıerdir -_/ 
abide dıJanl~ 
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l:>ünkü gün 

13eyoğlu 
liaıkevinin 

tıı!ey~~:r faaliyeti 
~ halkcvinin kır ko. 

~~ ~Oğıu 
~ltıt ~ k halkcvinin tertip et
~:! Sabaıı 0Marının üçüncüsü 
~' cıaıı·Şişlidc geçen haf ta • 
~t llıı\ln i a ,kahı.balık bir atlet 
~~ta~~etıştırakilc yapıldı. Mu
~ ~ e n~ticelenen müsn. • 
2' Osnı neuce elde edildi: 
a 'l'akf an (G.S) 10,32 
i "' Qali ur <Kale). 
\> ~ ~li8fu (B.H.E), 
~~~Z: ın (B. Halkevi). 

~~r~Ytn tertip ettiği Uç 
li ~a.ltaıa~ 0Yllanan voleybol 

~ lı~(l lUn 13e ın beyaz grup f l
~ :ııet-b atasnı~lerbeyi ile Fcncr

~11 ~ ahçe a. ovnanacaktı. 
!'da lldar gelnıcdiğinden şim· 

~~~tttıtJ.!1.-Ptığı kaıııılaşma-
1-1~ Yen.J· Alemdar, Beyoğ. 
oıı~ıa~ll kaıa_ :Beylerbeyi l<"eneri 

d. ~~ oıttıuJarak grupunun bL 
,, ~~ ur. 
~~ i~ nıUsabakalarmda 
t~~ ~ e ~~:ı'?t>kapıya, Silley
t., ~ llıdar it~· Altınok Eyü-
rıı~oğıUs -"b--uspora, Altm
~rqlccr. P<>ra hUkmcn galip 
'~l' h Lbo?: 

~ ~d 1 afta b ... 
~~1 1 en ~ ~VUk alaka ile ta.. 
~,~<:ı~ıu llıUsaı ~lu halk ev~. bas. 
~i~ ~ halke a. alarına dun de 
'q)j'dlttli3 §~·ı a~lonunda de-

r~ ~tı r: nctıcelcr elde e-
~g(!lköy 

~ti;~2 f hUk - Galatasaray 
't'tıı~ . ....._ 1'.'ıı~en yenmiş. 
~a\t~ rım1 32-6 ka-
~ ~a ....... lı= 

l &:.~~~'tl.ınıı:ı. Irnıızr ına\ iyi 34 
~ !iül ay d 

~~laı:or l{Cniz rnubtcliti -
l b· aray · maviyi 26-14. 

I' •l" otuni;-kBeyoğJusporu 

22 ne· DAKi AS 

DUnkU m ctan iki lteyceıı.rılr an: Misafir talanı mtıbacimlert an - lıici\·crt blesi önilndc-• 

n görülüyordu. 13. ncü dakikada 1 Bu golden ıonra Fenerliler KAÇAN FIRSATLAR: nünde bekliyen. K. -Fikrete yol~ 
1>aği;Ied Cihatla karşı karşıya ol· canlandılar ve aağdan soldan Mıı· dı. Bu oyuncu muhakkak gol ol· 
duğ~. halde topu Cihadın kapad~- , car kalesine tehlikeli akmlar yap. 25 inci dakikada Melih kaleci· muı lbımgclcn bu fırsatı topu 
ğr l:oşeye atarak muhakkak hır v • d t1 k b k 1 .. havadan Ust direklere çarptırarak 
gol kaçırdı. İki tarafın kaçırdığı maga ba§ladılar. yı e a atara topu O§ e e o· heba etti. 

lıirkaç gol fırsatından r.onra niha.. Hemen arkasından Macar ka· 

7et Macarlar oyunun yegline gö· Dun Romada yapılan mı·ııı temas. lesi büyük bir tehlike &h.n at. 
Jünü yapmağa muvaffak oldular: • Jattı. Bütün müdafileri sür'atile 

18 inci dakikada bugUn cidden - - - - - - - - ---- ... - - gcçmeğe muvaffak olruı Melih 
güzel bir oyun oyna.yan Macar 1fa1 ya n 1 a r Roma n ya m ı iti ta k 1 m 1 n 1 kaleci ile kat'§I kat'§IY3 bir vui· 
~Iaçığının kale çizgisine kadar yette topu havadan dıtan at:ırak 
sürerek ortaladığı topu sağiç f k 1 b 1 d 1 2 1 Feneri muhakkak bir golden 
güzel bir plase ile Fener ağlanna QÜÇ Ü e yene İ İ er: • mahrum etti. 
taktı. 

Dün §eref atadında 
yapılan 

• 

kin i küme 
maçları 

Dün Şeref stadında ikinci 
küme lik maçlanna devam edildi. 
İlk maçı Beyoğluıporla - Davut· 
paşa klüpleri oynadılar. Beyoğlu. 
spor üstün bir oyundan sonra 
maçı 2 - ı kazandı. 

İkinci maç Anadolu ile Galata. 
gençler arasında cereyan c tti bu 
maçı da Anadolu klübü 1 ~ O 
kazandı. 

Bakırköy halkevinin 

okak ı<oşusu 
Bakırköy hnlkcvinin tlçOncU kır 

toşusu bu sabah saat 11 de yapıl
mr~tır· Koşu !nclrlldağr ile Bakır. 
köy arasındaki beg kHometrelik 
sahndn olmuştur· 
Koşuya on dört atlet iştirak et· 

mistir· Neticede birinciliği Hatny
lt Ahmet (13 dakika 32 saniye), 
ikinciliği Y~ar Bolgtln (13 daki -
ka 40 saniye), üçUncillill','1.1 Todori 
Andonlyadis (13 dakika 50 sani
ye), dördUncülUğU Cevat (Vnrnnh 

Diln a.k§alll saat 6 da bf terı 
bu beynelmilel temasta. İtalya 
millt takmıı, Romanva milli ta· 
knnmı 2-1 yenmiştir. 

Birinci devre 0-0 berabere 
ıeticelenmi.~ir. 

İkinci devre b~Jar başlamaz 
Roınenuer 1 gol atarak galip va
ziyete geçmişlerse do ttaıvanla.r 
buna iki g-olle mukabele ederek 
milsabaka.yı 2-1 galip bitirmiş. 
!erdir. 

Ankara - lstanbul arasında 

Ye i lik 
Ankaradan Demirspor ve Ankaragücü, lstanbul
dan da Beyoğluspor, Şiıli, Kurtuluı takımları 
arasında Ankara ve lstanbulda kar§ılıhlı seya-

hatlerle yapılacak maçlar tertip edüdi 
Bir taraftan Milli fülme maçla. 

rı devam ederken, diğer taraftan 
da Anka.ra ile !sla.nbul arasında 
lkinci bir futbol kat'§tlaşmn.sı için 
ınzırlıklar yapılmakta olduğunu 
memnuniyetle haber aldık· Anlta 
mdan nem!rsporlıı AnkarngUcll 
lst.a.nbuldn.n da ŞlşlJ, Beyoğluspor 
t·c Kurtuluş takanlan gidip cel
:ncli olmak üzere bir fikstUr için-

le mUsabaka ya.paca.klnrdır· llaç-
1.ar bu aynı 28 inci pazar günü ma. 
lııı.lll ta.kmılar arasmda Yani An
knradıı Deminıpor • AnkaragilcU 
ve !stanbulda da Şişli Beyoğluspor 
' a?'§ılll.ljmsları şeklinde yapılacn.k-
Ir· lstanbuldaki maçlar sabahleyin 
ant on birde TaJ:rim stadında. An

~arndakiler de 19 Mnyıs Btadmda 
oynnnaca.kttr· 

Şıef stadında • 
l 

_. ..........._. .._.-'-' tıı::wı ~ 1-~ 

POLiGO 

Bu tehlikeleri bzasızea savuı· 
turan Mac~rlar bundan sonra da. 
ha tcniliinli bir oyun oynamağa 
mecbur oldular. 

Bu devrenin 35 inci dakikasın· 
da Fikret sakatlan:ı::-:ı.'· oyunc!an 
çıktı. Yerine Basri girdi. Devre· 
nin mUtebaki kısmında kayda ga. 
yan hiç bir had.ise olmadı ve ilk 
devre 1 • O Macarlann lehine ne· 
ticclcndi. 

İKİNCi DEVRE: 

Bu devreye Fenerliler çok can. 
1ı başladılar. Esuhn gi.ızcl oyunu 
sayesinde tamam yanm saat Ma· 
car nısıf aahasındn!l aynlmayan 
San • lacivert mu.hacimler bir 

çok muhakkak goller kaçırarak 
ır:n.ğlôbi:;·ctten kurtulam3dılıır. 

Buna mukııbil Macarlar az fa.. 

lilJi 

a 1111 

Seçildi 

28 nisanda Bükreşte yapılacak 
bisiklet müsabakalarına iştirak e
decek olan milli bi-iklet takımmuz 
tespit edilmitşir. 

Takım şu §ekildedir: 

Talôt, Orhm•, Nuri Koş, Kirkor 
Talôt, Orhan, Nuri Kuş, Kirkor 

ve IJayram.· 

.\ .azanmıştır. 
... 

( 13 dakika 55 e~niye), b~inciliği 
Bnr\cer (14 dakika 30 sanlyc), al. j 
tmcıhğı Feyzi ( 14 dakika 38 sa.ni- , 
ye) kazanmrslardır· 
Koşuyu mlit.cakip halkcvi idarc

~·:;--~~-..,.....~ :ı si tarafından aU llere bir !:tlY zL 

Bundan sonra ikinci takım da 
şu şekilde tertip edilmiştir. Ali Er 
soy, Cavit Can, Faik, Osman, Sa· 
/;ahruldin, Salih. 

rnfeti verilmiştir· 
Bakırköy halke\~in c1ör<llincil Beşiktaş lıalkevi tarafından Şeref stadında tesis edilen atış poligonw 

vo son koşusu 28 nısnndn yapıla- • · .. l' k k · · d · 
ktı B k it k·ı t 1 mm açılma merasımı dun yapılmıJ hr. ıı arı ı 1csım c, polıgomm ca r. u oşu a ı ı ome ro o a_ 1 

• cı:ıktır. açıl1fwda yn.pılan ilk ntı~lan ~örüyorsunuz. 

Birinci koşular sürat, ikincı1er 
muka\'emettir .. 

kat tChlikeli akınlar :raparak Fe
ner kalesine heyecanlı anlar ya· 
şattılar. Oyun ortalara d\.< _,tru çok 
zevksiz bir §ekil aldıysada bu 
çok ııUrmed.i. Son dakikalarda 
tekrar cananan Fenerliler Macar 
kalesine tekrar yüklendiler. Bu 
arada Tank kaleci ile karşı kar .. 
şıya kaldığı halde gol yapamıya· 
rak Feneri muhakkak bir bera· 
berlikten mahnım etti. Biraz son .. 
rada oyun 1 - O Macarların gali.. 
biyctile netkc!endL 

NASIL OYNADILAR: 
Macar takımı müsabakayı ka~ 

.zan:na~ına rağmen iyi bir oyun 
oynamadı. Hungarya. Uypeşt ve 
Frenevaroşu gördUkten sonra bu 
takım hiç göz doldurmayor. lç· 
lcrinde santrhaf ve açıklar iyi4° 
Kaleci vasat, diğerleri de öyle.. j 
li'enerba.'ıçdilere gelince: Sarı .. 

11civertlilerin diinkU oyunu hi; 
te iyı değildi. Başta Hayati olmak 
üzere K. Fikret Melih ve Basri 
fena oyunlarile takımın mağlUp 
olmasuıda bUyük rol oynadılar~ 
l3Utün bunlara rni'hnen blrez gan .. 
olsaydı Fcncrbal•çe dünkü müsa. 
bcltadan ~kfila galip çıkabilirdi. 
İçlerinde en iyi oynayan her :ı:a.
rn .. n olduğu gibi yine Esatt?, 
Hal:em Şazi oyunu çok g :.izcl ida· 
re ettl. 

HA YRE1TlN BAHTOCLU 

Ankarada at:elizn1 
~ - .... 

· Usa akaları 
Anhara. 14 - H:ıvanm r;tddeu· 

muhalefotlne rağmen 19 Mııyı.cı 
stadında yapılan atletizm teşvik 
mUsabakalannda tahmin edllmlyeıı 
dereceler elde edilmiştir- .Almnn 
tekııDı neticcler &un1ardır: 

100 metre sUmt: 

1 - No.zmi (B- T. E) 12,1 sn:zıl.. 
yede. 

2 - Ho.lld 12,4 6aD.iycde-
S - Muammer 12-6 aıuılyed 

400 metre: 
1 - Fahir (G. S.) 55,7 sa.nyGt 
2 - Abbas 57,7 eaniye- • 
3 - Nnzmi 58 saniye. 

800 metr : 
1 - Galib 2.14.s, 
2 - Hclid 2-21· 
3 - Muıı.mmer· 

Diğer m!l.sabakıünr, havanın mu
hnlc!cti dolayısile yurtlmna.::ııatu--
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Hava meydanlarını Bursa vapurunda . 
su bastı n.ly~I~gi~~,J~~.!~y•d•kl 26 Alinan gemisi batırıldı 

Bu yu·· zden İstanbul -
fabrika ve ha vuzlarmda tamir edilmek 

Ankara Ve İzmir ha Va te olan Dursa vapuru bu sabah yan-
( Ba§ tarafı 1 incide) 

ye, iaşe ve cephane gemileri 
şunlardır: seferlerİ yapılamadı mak tehlikesı geçirmiştir. 

Boyanmakta olan vapurun, tahta 
'Lontlra ile Balkanlar kmmlarmm eski boyaları l<azmır

Peso ismindeki petrol gemisi. 
3911 tonluk Posidomia petrol 

gemisi, 2593 tonluk Ogust Leo
nord vapuru, 2309 tonluk Kre
ta vapuru, 5261 tonluk Rio.dö. 
Janeyro vapuru, 3102 tonluk I
onia vapuru, 2593 tonluk Anta
rcs vapuru, 321 tonluk Mursund 
vapuru, 4000 tonluk hüviyeti 
tcsbit edilemeyen bir vapur. 

araDında hava seferleri ken benzin ocağından çıl;;an alevler 
boyaları tutuşturmuş ve birdenbire 

İstanbulla Ankara ve İzmir a. 
rasında tayyare ile yolcu nakliya
tına 'bu sabah başlanacaktı. Cu
martesi günü İzmir ve Ankara
dan Ye.şilköye gelen tayyareler 
bu maksatla hazrrlanmış ve ilk 
seferle gidec~k yolcular tesbit o
lunmuştu. 

Fakat dün.denberi havanın mü. 
temadi surette yağışlı olması yü
zünden Ankara, İzmir ve İstan
bul tayyare • meydanlarr su al
tında kaldığından bu sabahki ha
va seferleri yapılmamıştır. 

Tayyare seferlerine başlayabiL 
mek için bu sahaların kuruması 
beklenmektedir. 

1ngilterenin Balkanlarla Lond
ra arasında hava seferleri ihdası 
için faaliyete geçtiği ve bu mak· 
utla Balkanlarla temas ve tet
kiklere başlandığı söylenmekte
dir. 

Bono sahtekarlığı 
Sahte mübadil bonosu hakkrnda

Jd tahkikat gittikçe genişlemekte 
ve yeni yeni noktalar meydana 
~ak.tadır. Ellerinde mübadil bo
nosu bulunan herkes, bom:ılarmın 
bak.iki olup olmadığını tayin için 
polise müracaat etmektedir. Bt' 
sabah polise başvuran Malhasyan 
isminde bir sarraf 200 mübadil 
bonosu teslim etmiştir· Bunlardan 
mühim bir kISmmm sahte olduğu 
ille tetkikte anlaştlmıştrr. Diğer 

bonolar tetkik için Maliye Vekale. 
tlıte gönderilmektedir. Sahtekarla
rm eski Maliye Vekili Abdülhalik 
ltenda'~ sonra şimdiki Maliye 
Vekili Fuat Ağralınm da imzasını 
taklld ettikleri anlaşılmıştır. 

Ele geçen son bonoların baınla
nnda. Fuat Ağrilmm taklid edil
miş imzası göriilmüştür. Tesbıt e
dilen s-on vaziyete göre, bonolar 
Uzerinde yapılan tetkiklerin şimdi. 
ye kadar verdiği neticelerde şebe
kenin çektiği para yekunu 200 bin 
lirayı bulmuştur. Bu miktarın da
ha. da. artacağı tahmin olunmak
tadır· Diğer taraftan sa.htekarlarm 
§ebekesinin ço~ ge~ olduğu ve 
henüz meydana çı:kanlmamış şebe
ke efradı bulunduğu anlaşılllllŞtır· 
Y a.kmda. bu yolda çok dlkka.te de. 
ğer noktalar meydana. ç-.karılacağı 
a.nlaşxlmaJttadır. 
Diğer taraftan sa.hteUrlann ele

başıla.rmdan Hilsnünürı, evvelce 
eaht.e ba.z:t evrakla. hükumetten 
15-0 bin lira.Irk emlak almağa mu
n.ffak olduğu da. iddia. edilmek .. 
tedi.r· 

Bir amele dıvar altında 
kaldı 

Telefon l<jaresl.nln yanmda yaprl· 
makta. olan .ıntmak inşaa?nda çalr· 
ıa.n .amelelerden 50 yqlarmda Hüse· 
yin dUn yıkılan bir dıva.rm al tında 
ka.lmı§ ve ağır surette yarala.nmışrr. 
Ya.ral.I Cerrahpaşa hastanesinde öl· 
mU:, tahkikata başla.nmıştır. 

a teş etrafa sirayet ctmlştir. Eski ve 
kuru ol:ı.n tahtalar pek çabuk yan
nıağa başladığ'ındıııı ameleler hemen 
lstlnye il!alyeslne haber vermişler ve 
bir taraftan da fabril;:adaki vesaitle 
ateşi söndUrmeğe başlamışlardır. • 

Nihayet sıkı bir çalışma ile ateş 

söndürüllebllmiş lir. Vapurun bazı 

salon ve kamara kapıla rı ve tahta 
biJ!meleri •kısmen yanmıştır. 

Sofyada siyasi 
hırsızhk 

Sof ya, 14 - Sofyada diplomasi 
mahafilinde alaka uyandıran bir 
siyasi hırsızhk olmuştur. Gazete
lerin de yazdrğına göre, geçen 
akşam Sofyada Tras Krum soka
ğmda 12 numaralı evde oturan 
Yugoslav ataşemiliteri albay Dri
niçin evine bir hırsız girmiştir. 
Meçhul hırsız, girdiği evde ataşe
nin çalışma odasmda, yazr masa. 
sının çekmecelerinde, evrak çan
tal2rında araştrrmalarda bulun-
muştur. • 

Bu esnada albay Driniç dışarı
da bulunduğundan evinde yalnız 
kansr kalmıştı. Bayan Driniç ras
gele kocasının büro odasına gir. 
miş ve karşısında yabancı bir a
damr, kocasının yazı masasının 
gözlerini karıştırırken görünce 
soğukkanlılığını muhafaza ede
rek hemen hırsızın üzerine atıl
mıştır. 

Fakat hırsız, kadıru iterek ye
re yuvarlayıp kapıdan kaçmağa 
muvaffak olmuştur. Yalnız bo. 
ğuşma esnasında hırsrz evde şap
kasını bırakmıştır. Bayan Dri
niçin söylediğine göre, hırsız ata· 
şenin evine pencereden girmiştir. 

Bununla, Sofyada ikinci siyası 
hırsızlık yapılmış bulunuyor. 
Bundan evvel de Sofyada Romen 
elçiliği kuryesinin meçhul bir 
hırsız tarafmdan valizi çalınmış
tı. Bütün araştırmalara rağmen 

hırsız yakalanamamrştı. 
Beynelmilel vaziyetin karışık 

olduğu bu zamanlarda siyasi ma
hiyette yapılan bu hırsızlık Sof
yada garip bir surette karşılan
mıştır. Zora gazetesi Yugoslav 
ataşesinden çalınan evrakın e
hemmiyetsiz olduğunu bildiriyor. 

Hadiselerin 
tefsiri 

Diğer cihetten söylendiğine 
göre Kattegat i~mindeki pet. 
rol gemisi Skajerakda Norve~. 
liler tarafından batırılmıştır. 
Bundan başka isimleri tesbit c
dilemeye•1 iki Alman vapuru da
hi batınlmış ve kafile halinrle 
seyredc;1 dört vapur da torpil 
isabet etmiştir. 8544 tonluk Ahı_ 
ter vapuru zaptedilmiş, Fries. 
Jand, Nordland ve Blankensberg 
isimlerindeki alman balıkçı ge
mileri de bir ingiliz limanına ge
tirilmiştir. Bu listeye geçen çar. 
şamba günü Narvik açıklarında 
batırılar. cephane yüklü altı va. 
pur ile Roenfels ismindeki va
puru da ilave etmek lazımdır. 

IKI TAl\TE DAHA 
Londra, 15 (a. a.) - Skaje

rak isminde 6014 tonluk bir al
man petrol vapuru bir ingiliz 
kruvazerünün dur emrini dinle. 
memiş ve kendi kendini batır
mıştır. 

Bir Norveç destroyerinin taar 
ruzuna uğrayan Maine isminde 
7624 tonluk bir alman vapuru 
da kendi kendini batırmıştır. 

OLEN INGILIZ 
BAHRlYELILERI 

Londra, 15 {a. a.) - Hardy 
torpıdo muhribinin 10 nisan 
tarihınde Narvik açıklarında 
vukua gelen muharebede vermiş 
olduğu zayiatın resmi listesi
dir: 

20 zabit ile 14 nefer telef oL 
muştur. 

3 zabit ile 6 nefer ağır su-
rette yaralıdır. rı 

2 kişi kayıbdır, ihtimal bo. 
ğulmuşlardır. 

Hardynin düşmanın faik kuv 
vctlerine karşı hücum etmeğe 
karar vermiş olan kumand:ını 
Bav. Verburton, ölüler arasında. 
dır. 

Hardy karaya oturmuştur. 

AL:l\.fAN IDDIALARINI 
TEKZIB 

Londra, 15 (a. a.) - Iyi ma
lumat almakta olan mahafil, 
alınanların Glaskov tipinde bir 
ingiliz kruvazörünün bu ayın 
dokuzunda Şetland adaları ~i
malinde bir alman tahtelbahıri 
tarafından batırılmış olduğu ını. 
r etinJe iddialarının asılsız oldıı 

(Baş tarafı 1 incide) ğunu beyan etmektedirler. 
hamleden Almanların heklcdiğJ bü- Bu ınabafil, alman kumanda 
yük netice ı;rkmadı· heyetinin bu gibi iddialarla al. 

AJmanyanm Jıamlcslne k:ır~ı 1 müttefik donanmala.rınm mukabe- man fi osunun Narvikte uğra-
lesi da hak.ika.ten yine cihan uri- mış olduğ·u felaketi örtbast et. 
Jıinde emsalsiz olan bir zaferdir: meğe çalışmakta olduğu müta_ 
İnglllz ma.yn ğemileri Almanların lcaE:ını Eerdetmektedirler. 
girilmez dedikleri Sl<a.jeralt Ye Kı:ı. BALTIK'A MAYNLER TAY. 
t.cgat nı:ığazlarmı aşarak Baltık de- YARE ILE DOKULMUŞ 
nizine girdiler, bütün bu sahala.rda. Lotıdra, 15 (a. a.) - Henilz 
,.ücmla getirdikleri geniş mayn teeyyüd atmeyen bir habere gö-

f Mesenen~rr tarlaları ile Alman donanma.o;mı re Baltık denizine mayn kÔyan 

l limanlarmda. haıısetmeğe muvaffak tayyardc..r, müttefiklerin tc..yya 
oldnl:ır· Daha eHel Şimal Derıt-·:. releridir. Müttefik tayyarelerin 
na 1>ıkan Alman harb gemilerinin • bu ameliyeyi icra etmek içın 

(Bqtarafı 3 iincll ııayafda) 
birkaç doktor, sehafeti iimağiyye
Ainin derecesini herkesten iyi bi~ 
len h!kimin talebi üzerine alil a
da,mm (rli§d ve sedad) erbabından 
olduğunu eöylemeğe diret edeme. 
tnişlerse de cüz'i hiddetle:ı!.ince i
ka.m.etgilımm pencerelerinden so
k.ağa ye:tııek tabaklarım atmak ve 
zatUrreeye mlibtela olup kırk dere
ce hararetle yanarken ayakları 

çıplak soğuk sofalarda dolaşmak 
gibi garib hareketleri pek çol\ kL 
§inin ma.liı.mu olan bu adamın (ha
m aeh.a.feti dimagiyye) ye müpte
lA olduğu hakkında koca bir rapor 
tanzim ve imza edip (haysiyeti il
:miye) ye, mesleki ve şahsi şerefe 
cliz'i derecede' bağlt olmadıklarını 
ve haysiyetli. şerefli ve vakarlı 

meslekdaşlarmdan ve alil adamm 
sehafeti dllll.ağiyyesinin derecesini 
pelt iyi bilen sayısız vatandaşla. 
rnıdan utanmadıklarını gösterdiler-

Böyle ha.kimler, böyle yalan şe
hadet eden kimseler, böyle dok
torlar yalnız kaıtuni cezaya değil, 
mutlaka, nıeslekda.şlarmm derin 
lıltihkarma, ilim ve kalem erbabr.. 
tun şiddetli takbihine, ammenin 
nefretine uğramazlar.sa, ve adr->ta 
(ha.rio ez cemiyet) vazi:rete ko
:mılma.z1arsa m"filnleket ve millet i
çin gayet kötU, gayet tehlikeli o. 
laıı blly?e ahlakf, seciyevi ve t er
biyevt ktmırl&rm izalesi mümklin 
olmaz. 

Ahmet Muhtar Kevakibi 

çoğunu da batırdılar· Almanlann çok ağır mayn yükünü hamil oL 
Nornç t-Opraklarma. ~ıkan ihraç · dukları halde çok uzun~ir me-
Jrunetlerini her taraftan sardılar· safe takib etmiş oldukları ehem 
Şimdi bu Alman ihraç kuvntlcri- miyetle kaydedilmektedir. 
Din \'n.ziyeti fırlmah bir denizde * * * • 
ea.n kurtaranlara sa.nlarak lmdacl Londra, 15 - Müttefiklerin, Al-
bekli)·en kazazede lnsıı.nların hali- mnnyanın şimalindeki abğlukay1, Ral
ne benziyor! Bu manzara.ya baka.. tık denizinde de mayn tarlalarr vU
mk, Non·eçli1eri himayeleri allına cuda getirmek suretile teşmil etme
almak için gidenlerin bu hali bu- teri ve Norveçte Narvik halicinde tn
günkü harbin nilıayct ,·araçağr ne- gilizlerin yedl Alman torpido muhri
Uce)i tle gösteriyor diyebiliriz· bini batırmaları siyası ve askeri saha-

Alman milleti Avrnpa.nm orta· !arda. mühim neticeler verecektir. 
smda. hakikaten bü;vük bir mevcu- Almanya. elyevm donanma mevcudu· 
diyettir· Gerek 191-l lı::ıı bin<lc giis. nun yarısını kaybetmiş ve diğer ci· 
terdiği mücadclo kabiliyeti, gerek betten Balttk denizi de kendisine ka· 
bu cffifa çol< hal<sız olmakla bera- pa.tılmış bulunmaktadır. 
her ic;pat ettiği hamle kudreti in-
kar olunamaz- Fakat Hitl~in bil- Yeni maynlar, Almanyanrn bil-
mesi lazmıgellr ki Almnnya neka- tün Balhk sahillerini ve İsveç su~ 
dar ku\·,·etll , .0 kudretli olursa oL lan hariç olmak üzere Baltık de
sun bütün clüllyıt milletlerine ta- nizinin cenup kısmını kapatmak. 
halddim cdemC'z· Ve ne kadar ta ve şimale doğru, Memctin tak
mahirane ifa.delerle Almanya.nm riben 12 mil cenubunda kain bir 
bu cihana fahakkfün siy31ö1('otinl te- noktaya kadar gitmektedir. 
,il ede~e etsin :\ine cflran umu- Bu yeni mayn tarlaları, Ska · 
mlyc:\·l iğral <'Yli~·cmez· jerek ve. Kattgatda evvelce kon· 

Zira Almanla.nn yalnız bu defa muş mayn tarlaları ile irtibat te
Danlmarka. ile Non·eç üzerine yap- min etmekte ve küçük büyük 
tıklan baskm b.arruzu bile lfitle. beltlerden geçerek asıl Battığa 
rin cihana. talıakkiim f'tmek mak- kadar çıkmaktadır. 
sa.dile l1arckrt ettiğini ispa1a kafi Baltıktaki mayn tarlaları, ha • 
gelir· Fakat cihana. tahaldili.m et- len, bütün Alman sahillerini ve 
mek o kadar n~ır bir ytiktiir ki, Almanyanrn i~gali altındaki Da· 
bunu omuzlarmchı taşnnalt istiyen 1 nimarka sahillerini kaplamakta • 
cloksa.n milvonhık bir /\iman mille- drr. 
ti de olsa )ine onun altında. ezilir! Fevkalade cüretkar bir hareket 

HASAN KUMÇAl."l olan Baltık denizinin bu mayn -

lanmasr hareketi, bugün şafakla 
nihayetlenmiştir. 

ÇÖRÇlL İZAHAT VERECEK 
İngiliz bahriye nazırı Çörçil Norveç 

sahillerinde ve Baltıktakl deniz hare-
kAtı hakkında yarın Avam kamara
sında izahı;t verecektir. 

lNGlL'tZ A?tURALLlGlNlN 
TEBL1G1 

ngiliz donanmasınm Narvikte ka
zandığı bliytil{ muzafferiyet hakkın
tia. 1nglliz amlralli;ti şu resnıl . tebliği 
neşretmiştir: 

"Çarşamba günü Narvik'e hü
cum eden İngiliz filosu, burada. 
ki düşmanı abluka etmişti. 

13 nisan öğleye doğru, Var. 
spite harp gemisi, yanm<~a mayn 
dökme aletleri ile mücehhez mü
teaddit torpido muhripleri ol· 
duğu halde, bir kısmı esasen 
hasara uğramış olan ve Nar • 
vik'e iltica eylemiş bulunan AL 
man torpido muhriplerine hü • 
cum için, Narvik koyunun met
haline doğru ilerlemiştir. 

1skandiyanya sularında hare· 
katta bulunan İngiliz deniz kuv
vetleri baş.kumandanlığından a. 
mirallık dairesine gelen haber -
lere göre, visamiral Vhitvortlı, 
Varspite'e flamasını <;ekmiş ve 
hücum emrini vermiştir. 
Düşmanın mukavemeti, malı:. 

sus derecede şiddetli olmamıştır. 
Cossack'm ateşi sayesinde, Al • 
manlarm sahile yerleştirmiş ol
dukları obüsler susturulmuştur. 
Dört Alman torpido muhribi, 
Narvik koyunda tahrip edilerek 
batırılmıştır. Diğer üc; Alman 
torpido muhribi, Narvik şehri • 
nin arkalarında 8 ila 9 mı! u • 
zunluğunda bir körfez teşkil e
den Rombah fiyorduna iltica 
etmişlerse de, İngiliz harp ge • 
mileri bu torpido muhriplerini 
de takip eylemiş ve bunları da 
tahrip etmiştir. 

Deniz harekatı devanı etmeL 
tedir. 

Üç İngiliz torpido muhribi, 
hatif surette yaralanmışt1r. İn
gilizler taraiınıda çok az ölü 
vardır. Di~er taraitan yedi Al
man torpido muhribinin müret· 
tebatmm bin kişiden fazla oldu
ğu sanılmaktadır. 
Amirallık dairesi, iska.ndinav_ 

ya sularındaki İngiliz deniz kuv
vetleri başkumandanı amiral Sir 
Charles Forbes'i, visamiral 
Vhitvorth'u, ve Norveç sahille -
rinin bu mmtakasmdaki vazi • 
yeti aydınlatacak mahiyette bu· 
lunan bu deniz hareketine işti • 
rak eylemiş olan subayları ve 
bahriye erlerini tebrik etmiştir." 
AMiRAL ŞER TORPtLLENDl 

İngiliz donanmasının muvaffa. 
kıyeti bu kadarla da kalmamıştır. 
Bir İngiliz denizaltı gemisi Al
manların cep zırhlılarından Ami
ral Şere yaklaşarak birden fazla 
torpil isabet ettirmeğe muvaffak 
cılmuştur. Amiral Şerin battığı 
tahmi:ı olunuyor .. Malum olduğu 
üzere Almanyanın bu harbe gi
rerken üç cep zırhlısı vardr. Graf 
Şepcnin intiharı ve Amiral Şrrin 
batrrılmasile bu cep zırhlıların
dan hizmette şimdi yalnız Doyç
land kalmıştır. 

HEZll'vIET ALMAN 
HALKINDAN GiZLENiYOR 

Fakat İne;iliz filosu Narvike 
girdiği halde Alman matbuatı 
ham Alman donanmasının bu ha
• · ,•ta mühim bir kısmım zayi 
etmiş olduğunu itiraf etmemekte 
ve Narvik mağllıbiyetini propa
ganda dalgaları arasında örtbas 
etmeğc çalışmaktadır. 

Keza matbuat Norveç ve Al
man sahillerine dökülen İngiliz 
maynlarmdan da bahsftmekten 
içtinap eylemektedir. 

Berlinde dün riesrcdilen bir 
tebliğe göre, "İngilizler büyiik 
deniz kuvvetlerile Narvik koyuna 
taarruz etmişlerdir. Buna rağmen 
orada bulunmakta olan hafif Al
man gemileri muharebeye giriıı
mişler ve henüz kati neticesi a. 
lmmayan bu muharebe esnasında 
biri Cossak torpitosu olmak üze· 
re iki İngiliz destroyeri batml· 
mış ve diğer müteaddit destro· 
yerler hasara uğratılmıştır. 
Diğer taraftan Schetland ada. 

lan civarında bir Alman deni. 
zaltrsı Cglascow tipinde bir İn
giliz kruvazöriinü torpillemiştir. 

Bundan b;)-ka Skajer~kda 
ikisi dün ve ü~ü de bugün olmak 
üzere beş İngiliz denizaltısı batı
rılmıştır.'' 

Cossak İngiliz torpitosunun 
battığını İngiliz amirallık dairesi 
teyit etmekt.edir. 

NARVIK YANIYOR 
Röyter ajansının StC1~holmden 

öğrendiğine göre İngiliz donan
masının Narvik limanına karşr 
yaptığı hareket üzerine Alman 
kıtaatı Narviki terketrni§tir. 

Amerikan gazetecilerinin öğrendik
lerine göre ise İngiliz deniz kuvvet
te~ §iddetll bir muharebeden sonra 
r{arvik körfezindeki Alman g-enıileri

Le sahil bataryalarını auııturnıağa mu 
va.Hak olmuş ve şehri Alınanlardan 

ıstirdat etmişlerdir. 
Bu müthiş harpte dokuı; Alman 

destroyeri, Fonbcrlige isimli demir 
yüklü bir Alman gemisi ba.tmı§tr. 

Narvik şehri yanmaktadır. Şehir

deki 13000 kişilik Alman kuvvetinden 
haber yoktur. Ancak bunların tepele· 
re doğru kaçtıkları görülmüştür. 

l •'RANSIZ BAŞVE.KlLlNlN 
TEBRlKt 

Narvikde lngili.z donanmasının ka· 
zandrğr muvaffakiyet dolayısile Fran 
sız başvekili Reno İngiliz başvekil! 

Çeınberlayna aşağıdaki lelgra!r gön
dermi~tir: 

''Düşmana katiyen a,Jtmdan kalka
mryacağı zayiat verdirmekle tarihine 
yeni bir şeref sayfası na.ve eden BU
ylik Britanya bahriyesine karşı İn

giliz milletinin duyduğu şükran ve 
takdir hislerine Fransız milleti de iş

l::irak eder.,. 
11\GlLİZ TAYYARELERlNlN . 

.FAALil'ETİ 
İngiliz tayyarelerinin akınları da 

devam ediyor. Norveçte Alman tay
yarelerinin uçmasına müsait yegane 
hava m~ydanr olan Sta.vanger tayya
re sahasının bombardımanı gibi hava 
hareketlerinin e)ıemmiyeti tebarüz 
ettirilmektedir. Bu havıı. meydanı 

İngiliz tayyarelerinin hücumu netice
sinde ciddi hasara uğramıştır. Bu ci· 
het, Norveçte neş-rlya.t yapan Alman 
radyo istasyonu tara.fmdan teyit edll 
mektedir. 

· Ayrıca Hofştat, Alman denlz tayya 
releri üssü de lngilizler ' tara!mdan 
bombalanmrştrr. 

Fransız rejisörü 

Jak· Kopo geldi 
Şehrimizde ve Ankara

da konferanslar 
verecek 

Fra.nsanın en buruk ve dünyaca 
tanınmış tiyatro rejisörü Jak Kopo 
bugünkü aemplon ekspresi!e şehrimi
ze gelmiştir, Sirkeci garında. Fransız 
başkqnsolosu Binet ve diğer bazı ze· 
vat tara!mdan karşıla.nnuştır. 

Jak Kopo ilk konferansını çarşam
ba. glinll saat 16 da Beyoğlunda Fran 
sız tiyatroımnda verecektir. 

Mevzuu edebiyat ve dramdır. Sa.· 
natka.r, bu kon!eranaınr mUte&kip 
Fransız edebiyatından §lirler okuya.-
caktrr. 

Dlinyanm en gUzel şiir okuyan a· 
damı olarak tanmmıştır. Konferansa 
herkes gelebilecektir. 

lkincl jl:onferansınr perşembe glinU 
güzel sanatlar akademisinde verecek
tir. 

Fransız rejisör, şehrimizde kalacağı 
jılrkaç gün içinde bilhassa Türk ti
y::ı.trosunu tetkik edeceğini, 19 nisan 
cuma günU Anka.raya giderek orada 
konferans verece I ini, bir hafta sonra 
Fransa.ya döneceğini söylemiştir. 

Anltaradaki kon!eranslarınm mev
zuu (şair ve sa.natkAr)dır. 

Jak Kopo buglin vali ve üniversite 
rektörünü ziyaret edecektir. 

POLiSTE: 
1111111111111ıuııuıuı1111111111u1111 

Bir kadın dostunu 
bıçakladı 

EminönUnde Mercanda. Yaldızlı 

handa terzilik ·yapan Hidayet oğ

lu Asım Kara., on gUndenberi berabeı 
yaşadığı Fati2ıte Asım mahallesi çeş· 

me sokak 17 numarada oturan metre
si Bahriye tarafından sokak ortasın

da krskaı:ıçhk yüzünden sag- kula.ğl 

arkasından bıçakla yaralanmış, Cer
rahpaşa haı;tanesine kaldırılmıştır. 

Suçlu kadın yakalanmıştır. 

Arabacı metresini 
yaralaclı • 

E.:uşdillnde Kurbağalldere sıhhat so 
kağtnda 28 numarada oturan araba 
sürlicüsU MusWa oğlu Cemil geçim· 
sizlik yüzünden metresi Şakir kızı 

Hayriyeyi bıçakla kasığından yara
lamış, yakalanmıştır. 

Macaristandan müba
yaa yapılamadı 

HUktlmete alt bazı mübayaalar i
çin bir müddet evvel Peşleye giden 
heyetimiz bugünkü konvansiyonel tre 
nile dönmi.lştür. 

Macarlar, k!erlng yoluyl& ılmdilik 

mal vernıek ısteınediklerlnden bu hu· 
ınıstıı. görU~melerden müspet bir neti 
ce çrkmamıştır. 

Finlandiya sefareti • 
~aş katibi 

Flnla.ndiyadakt sefaretimizin ba.ı,

ka.tıli1 Ceı:iiıı.ı Toygar dUn §ehrimize 
gelmiştir, 

Norveç kralına 
hücum ·ndJeı 

( Ba§ tara!1 1 ~ot"'~.ç 
Jiğinde bildirilmektedı~arnata go' 
hududundan alınan ma p.!ı118ıı 
re, Haldende bı:l~an udut ~a· 
müfrezeleri KornıSJOl h ii#ıı~ 
rakolunu işgal ed~rek /r. 
dairesini ele geçirınışler 1 ltlJdO· 

Norv.eç krt~larrnm t.svetir ıı;e: 
duna yırmi kılometrelik V(rıl 
safede bulundukları haber 
mektedir. .,ııtl 

F1N ye tSVEÇ GöNOLl;O ııııci~ 
stoJ<llO 

Londra., 15 (A.A.) -
!J' bildiriliyor: blyes! . 

Norveç ordusu crkOııı~ar ~otl't< 
veç ve Fin gönUllillerinın el<ted>l'· 

"ldirW tıi• cephesine geldiklerini bı ApıııııJ 
erle"' ..ı~l~ Norveç donanmasının a.rc~" 

ye heyeti de Uç Alman ta1Y 1 ıJ)lsP1&' .. de bU Jıf• 
düşUrtildUğlinU ve ıçın eıtte 

vcrJll 
rm esir edildiğini haber ııl 

AL.l\IAl\'LARIN JIED.E~ ı:ıı~· 
Pa.ris 15 - Norveçınerı.ı:ı rııue.ı.1 • .. aana. ı., 

kavemeti günden gııne ktadıf' • fC 
sir bir mahiyet aıına.. )lede 
manlarm gayretleri §U uç 
doğrudur: d0ğrtl' jr• 

1 - !.sveç hududuna. iJ1l ııeJJl 
2 - Oslo ve TrondhC 

yolu imtidadınca· tiııııe· re 
3 - Bergen i.stikatne ılrretJe a· 
Norveçte bulunan Jc rır~e. \ 

gelince b;ınların 2 vcY~ 31':~ioe~•t. 
dar oldugu yani 35.t)O) a·t'll'~· ' . e ı 
baret bulunduğu tahn:ıın Of. 
dir· dılııa ( ~ 

Almanlar, İsveç hUdll .ı\ıııı: .. 
yakın bulunmaktadırlar· .-rlliı~ v 

... ·ıı.ı··· 
kıt'aları, Kongsvingere .. 

• P· 
temektedir. ııriı1ı ·c· 

Almanların Holden ş\.ıer~:i, 
dıkları mliteaddid defa ~s~ ıe~eÇ' 
tir- Bu haber, artık dut( r;or1 ~· 
edilebilir· Buna muJca.!:ı1 ·• J<r.·ek ~· 
liler Eidsvold'da muvaffıı.ııır111ı tt• 
zanmışia: ve Alman~ Jatıı ccııııt 
nuba dogru çekilmcge rıı 
mi.şlerdir. ıJll 

SOVYETLER!N Btıı 1'ı;t'!- şJsP 
'f$ 

Moskova, 14: (A.A.) _. ,0r 
bildiriyor: ~d ~ 

İngiliz •'Deyli Telgraf j(l'~ıO 
ning Post,, gazetesiyle 1.ı J.: ıı::· 
"Lietuvos Aida.s., gazctcS~~J~ı· 
kıtalarınm, vaktile Mun!ll .. ~# .-dit' ,,, ,.. ·ı· lunurken oradan Na.rvl" . .'!'lı:'' ttı 
. rti>' ıırt 

ği hakkında haberler ncŞ bır ~ t,n· 
Tas ajansr, bunların JılÇıJ1t <t ııdır 

hakikate muvafık oımad1l .ttı~~ ~ 
rikka.r mahiyette bulundUa 
meğe mezqndur. sfl 

·10· 
NORVEÇ PARLUUJ:l'i r~r 

REtsı ~or'·eç -ıı· 
Stokholm, U (A.A.) .-- ti d~ı·ıc1 

lamentosu reisi Hambroı:ıll sliY1 
1r1-1 

ı ıı-i.Jlde 1ell 
şam lsveç barın birl o J3ıl 
ği nutuk tehir edilmiştir· 
aebf>bi bildlrlmemektedir· 

isveçe taarroı 
bekleniY~~ ,.,;;11'. 

( Baş tara otoıı1 1• 
dir· et• 

vallarilc çevrilmekte r.rtıııı 
!er tayyare meydatıl!l.. . 1\1' 

. ·!">' ·ıtl fmda hazır bulunuyoı ~ c;ıı11 I• t~r· 
Dün lsvcq üzerin:lt'l ~a''ll 11~111-

man tayyaresi !svcct toPr ,,rt' 
tsveç ,y f 

yaları tarafından J3ıl t;~. ,.ııı 

rma düşürülmüşlerdiz:: ıd~i J~·tç~ 
lerde bulunanlardan ~~,10 tı d~,.,ııı 
edilmiştir. Alman ın~ ıtıd:ı. 
karşı şidd elli hüctHrılar 

esmektedir· ı 10• gı0-
1SY ı\...."f ff,\~,t~·i. Jl1Jı~ı·i 

Paris. 15 (/\· A·) )1ofiil11• filrıl· 
~~t almakta .. olan ~:ı:; ııii1' 1~9fı~· 
ıst1hbarma gorc. .t!l aziler 1 ~tiı.V 
11-12 nisan gecC'S1 n rrıııll 111~U· dan yapılacak bir taıı 0ıorı 111 ıı• 

rtıırı ·ıı ·~ etm iştir· Nazi tara ıckctı i(I 

telif teE?ekküJl~r·_. l!':::ıl<.'rııV'g€'çi!'. 
ka.vemctini tcsır.,ıı ı ele ·t S· 

. • Jttalıır ~ıı.Jcıı . ~ 
bırçok hayatı no dt· r ııtjı'l 1 
mC'ğe hazırlanıy-0rl~rıcri '~~l$tl11 
bıta icab eden tcd . n ı1 l· 

' . ~t tlrıl ı .. ,ı• 
almış ve tahril<« ç ı~ 
suva düşürmUştür· 8,·rrı 011 

İsveç başvekili. bU · ~ııı~9 

sindeki•nı:tku~da :dcvıct Iı~~ f~ 
"Ecn ebı bır j\lrrta.rı I' ~ 

c;alı~makla maznun diYerc 
zönünde tutmaıı:rıt,• i~tir· 
harekata telınih etp:ı • 



Nakleden: BURHAN BURÇAK 
'A .. ~- - 10 -it · -e}"e ·~· .. 
..._ '. adatnd ~gun O}·le çok na· denlerin arasında, ne büfede, ne de 

-;, acttleıı, na~. 0krusu.. (briç) oynıyanlann yanında gör· 
<ltıı. ı\rJ " hem de tedbirlı ~ü. 
"~'dı ş~t.tı~nız gibi hareket Artık uyanık olduğu halde rü· 
·' ro; 1 butün ev halkı ı;j- ya gördüğüne hükmedeceği geli 

t <>lıır <lrken &örecekti. F;cl yordu. Bu sırada Cemili yanında 
11~ ~Yarabbi! k:ndi tanıdıklarından biriyle gör-

.,, ~ . bayan Sıdıka Ce· du. 
~t~tta.rhk his...~ttl. - ~üsaade ederseniz küçük M· 

~'lta 1~ kiJllSenin görme- nım sıze . genç, fakat meşhur mu· 
~ ı\Jı ~ıı: 1~i bir ~ydi· banirlerden Cemil Raviyi takdim 

-l ~nı au~ bu çokcukluğu· edeyim· 
!)Jdalaı ı~nız. düşüncesizliği- EwelA kızardı, utandı. Sonra 

\1a lltl ıhnız kimbilir başını· gene muziplik daman ga'ebe ede-
'lıll'ılll'1~~ ~etirccek? rek: 
'~ .. .ı-"'rıcıu? - Ben, dedi. Beyefendiyi is· 
' ~ \leıii .. ı-ı.r·Ç.. •uı;.. men tanıyorum. 
~ Bu it!?~·'. . C'.emil i~ildi: . 
~lıbrı tsizlığıniz, hafifliğiniz - Küçük hanım be.nimle dan· 

a."aıı rı... Sİ2.de nasıl bir tıetmek lQtfunda bulu·nur muo;u· 
~ ~l'lla \'ar.. En namuslu nuz! 

\\o~~ ~basına .böyle bir şey Cevap olarak elini Cemilin ko-
;:ıısu.'l 1t· • Aman yarabbi luna dayadı ve henüz başlıyan 

t)ı..._ 1 duy .. ı--d musikiye a;·ak uydurarak dönme-l"'Yil dlJrd 'uuııa ı. 
littiğj bij u.~ BaYan Sıdıka sus fe başladılar. Kendini tamamile 
~tlıatt tün tckdirtcrc rağ- ahenge bırakmıştı. 
~ kalbinde büyük bir Ayaklan kendiliğinden gidiyor· 

rıç duYuyordu. du. Rüyada muhayyel arkadaşını 
;..~l'aıı ~ gördüğü zaman hissettiği se\in· 
'(l s"1tka cin ~imdi yüz katım duyuyordu. 
\1 ~ti. Muaıı ak~ kadar içinde bu valsin hiç bitml"meı;i ar.
it ıı titri}·o ~ balQ}'a .sidemiye ıusu vardı, çılgın bir arzu .• · 

banuı rclu. Fakat saat Cemil kendisini h."tlwetli kolla· 
• ~~Uslat geldi \'e tey- n arasına almış götürüyordu. 
~'an s Mualla için izin Yan gözle Cemile bakıyordu. 
~ ""lll\ırı •dıka hiç de Mual· Genç adamın da mesut olduğunu 
"' 

1
, ~tnıek istemediği hissediyordu. San bıyıklan altın· 

:ı b' taız l'Şlsmda baloya da dudaklan hafifçe titriyordu. 
•. ı:aıı ..,h_01du. ÇünkQ Mual· 

·•ve} Her i,kisi de konuşmıyordu. Mual· 
~ 1anıdı~ evlendirmek isti· ll söz söytemeğe mecbur kalsaydı 

tQ. ~~ ~ Illahdut insanlar pek zahmet çekecekti. Yalnız Ce
' 

8llı11tıt i . lllilnasip bir zevç mil bir defa "yorgun değil misi· 
t\tıti ~'lıt ~tın ister istem.ez ya Diz dedi. Yüzü mütebessim fakat · 
'il~ be \'C beyaz tüllerle sap~·dı· Musiki durup da dans 
ı~~ ~1ııa.ı~ ~o dolaştmnak l~ bittiği zaman Muall~yı yerine ka· 
'f~ııı~rı Sn.._ r gün evvelki ser dar götürdü. Genç kız sandalyesi· 
·~ ıı ııı~ıra ihtiyar teyze de ne oturou.~ Başı "dönilyordu. Hızlı 
'ııı~~aıx:1·eı arkada~ım dQ hızlı nefes alıyor, albn saçları yüzü · 
1.:. ~~ot ~tı. Bayan Vuslat nü çerçeveliyôrdu. 
1·::~ıJ11 ~~tan sonra gitti. _ Benimle bir kere danseder 
\,,.lil.:~ ha ıne diyece~ yok misiniz, efendim. 
~r~ oıu ~'atında iki mü· Mualia derhal muvafakat etti. 

t t t Yorcıu a· · · · ' d' t-tıı · • ırıncısı mu· Cemili bayan Sıdıkaya tak ım e 
1 'ki -c i ~I 1 ncisi de dört mişlerdi. thti)·ar kadının yanında 

~ ~ . ~. ~·-._MuaIUi. beyaz oturan Jale ile annesine tarutıldr. 
~~~~le okçeli ayakkab· Jaleyi dansa davet etti. Bunu gö· 
~ ~ ~i"i u 0 kadar meşgul· ren Mualla biraz müteessir gibi ol 
~ ~ ::ı Sıdıka nutuyordu. du· Fakat bir müddet 50nra dansa 
-:~ b.t'1azn dofntsu korkma· daldr. Henüz on seldz yaşında ol· 

• t-:ı dan ı~tı. Artık Mualla duğu ve sı!\ ~ık baloya gitmediği 
ıı.. ark.-·St>Qı~·ordu. Muhan·el 1·,.1•0 eg•lence hissi t!alebe etmişti. 
"il, ~~§1111 h" . ;,- ~ 
~~tara ıç <lüşUnmü· (Devamı var) 
~'<arı b-14 ~na hatırına gel· 

ı ~~ ktnd~adaşm birkaç 
• !~ 'ile ,.a 1 r Sö~u . J. ~ş seg c 

~.et1i;-o}en bınsine benze-
!.. Uı, r..ı: tdu. Bu havai ken 
"'"--·· ··ı~şfik • . 

\ı ~r "'l..!tJ}·Ord fakat h!ıkırn 
flltı~trd g() u. ~u gözleri M.u· 

t.'!ıı 11~11u hl'lnüştü. Fakat ne· 
'lı.. atrrlamak . t . 
·~ ıı;cmı· 

~ le:rzes·ı 
• ,rı incrk 1 c beraber mcr· 

"( ·'trtli en Cenu Raviyr 
&._,ti~~ • ~1ulı . 
.'i.:rıj "'1l "ertn· arnr, komşu· 

""- ı...1: 1<01Unu ışti. Mualla da 
"'"~~ ~.~~erek selama 
~~ ı.t~ıı tnıu 1htar etmişti. 
,~ b· &e tar uharnri teyzcsile 

ır.._ ": arı}·ordu 
~ ~ '"l; ~ • • 

~;: . araltll nuı. J>ek ço!< da 
.., ~ ~ tlin So edebilirdi. 

~~ ~~ ~a bayan Vuslat 
~·' /· lll~~ıdan içeri gi· 
' '>.ı~diif iih .rı karşısında 

\il ..... , ıy·ı· 
~t~, . ı::\'\"t\a ı ığine par· 
't • ıt. lltq~tı 1-:' Muaııd o ka· 
~ra, bira

1 Qlduğu yerde 
• 
1 

bir\ır ~ir tn~~en~ini topladı. 
"t hir '<tıo11da b a?1irin böyle 

s,_'~ ?htıad~llnın':sı kadar 
t. "llra g'd"-- b'lnı duı;ünerek 
,._':'lliı g~- ~ •rıe " 
1< ~\ı~·~ <laı l"e tah~tı. 
~ ~hı b ~ntlığı netices1 
'il' hır 1_ U U?l(f ,.. __ 
· --ı f "'~}·e U~u Yerden 

i ~etr d<>b'11J g··1-rül 
• 0t\tı ı. Onu o u 
~ · ı-.}ltkild ne düşen e\' 

~dıı. ~lllllıtd~1 Jalenin ve 
I()~~ 0~arara götü· 

~, lıtj ~haı selAmıa· 
"\~~~\>iti kendisile dan· 

lııtu. ~aJle dansa ba,. 
~u~ıl on ortadan kar 

u ne dans~-

H ~ B it it - AJı:ı§am Poetul 

Anlatan: YalıfdeddlnJ~ TUtüncliha 51 ı Kayserili Şükrü 

.... 11 -
Vahidettin lstanbuldan nasıl 

kaçtı, son nefesine kadar nereler
de, nasıl dolaştı, tekrar tahta geç
mek hülyasile nasıl kıvrandı, bu 
arada yaman bir aşkın pençesinde 
ne biçim inledi, niha}·et parasını 
neden çabucak tüketti ve bir gün 
birdenbire, bin itina ile hazırlattı
ğı baklava tepsisinin ba,ına otura· 
madan nasıl ölüverdi? 

Vahidettin hakkmda şimdiye 

kadar masa başlarında uydurula· 
rak ya.zılffi1' hayal mahsulü bir 
çok yamar okumuş olabilirsiniz. 
B~ yazı onlardan ~ildir. 

Çünkü bu satırlar, 18 ya~ında 
\·ahidettine intisap dmiş ve tam 
40 yıl, bir lahıa bile yanından ar 
nlmamak şartile onun en mahrem 
adamı kalmıs. en sonunda onunla 
beraber htanbuldan kaçım, ~ ö· 
lümüne kadar da yanmdan uzak· 
!aşmamı, bir emektarın, gilç halle 
ikna edilerek, uzun uzadıya anlat· 
tığı hakikt bir macerayı ihtiva edi· 
yor .. 

Birçok meraklı, acı ve gülünç • 
fakat hepsi bugüne kadar meçhQJ 
kalmı~ • hakikatlerle dolu olan bu 
macerayı okurken diğer Mdi9e'" 
terin, vakalann d~I. hattl eüm· 
lelerin, kelime ve tabirlerin bile a· 
sıllanna mutabık olduğuna inan· 
mahsınıı. 

ak saçlı, kırmızı fesli, kalender, 
babacan Kayserili Şükrü efendiyi, 
yani kısacası; Osmanlı sarayının 

son tüttincübaşısı Şükrü beyi din· 
leyiniı· 

- Sultan Vahidettin, yanında 
benim kadar uzun kalmı~ emek· 
tan bulunmadığı için ve nedense 
eskidenbcri pek sevdiğinden, ben-
den hiçbir srmru saklamazdı. Giz· 
lice kullandığı konyağını bile ba· · 
na aldmr, aşklannı bile bana iti· 
raf eder, mahrem politika i~terine 
bile beni vasrta kılar, h<M~ her 
i~ni benimle gördürürdü. Onu 
hergün ben soyar, ben giydirirdim. 
Kahvesini ben pi,uir, sigarasını 

ben hazırlardım. Benden ne sevin
cini, ~ dertlmni saklardı .. Onun 
yanında bulunduğum 40 senenin 
yansı yani tam yirmi sene hep 
böyle geçti. Fakat \-aktaki Anado
luda millt kuvvetler muzaffer ol· 
dular, tzmiri istirdat ettiler, Padi· 
~ha bir durgunluk ve bir sessizlik 
çöktü. Endişesi o kadar artmıştı 

ki, ağzını bıçak açmıyordu. Hele 
politikaya, vaziyete dair te.t;: keli· 
me söylemiyordu· Be.ni bile yaban 
cı sayışma sinirlenmiyor, sadece 
ona acıyordum. 

Bir sabah, kahvesini götürdü· 
ğüm zaman yOzQme tuhaf tuhaf 
baktı ve: 

,. 1 

Hayattan almmış hikay.e : 

Kanadadan istiklal savaşına 
liu lıikil·o hayatta.o &lınruı,., 111. 

tanbulda y~a.ııınış hakiki bir rruı.· 
ceradır· Henüz lirnıl senelik bir 
maziye bile mıufü olınıynn bu n •• 
ka alilkab blrpok kimselerin malü· 
mudur· 1Int1i klmblllr, bclld lmh· 
ram:uılan blle buı;iln hayattadD'. 
lar· Belki de bu hikaye)i bhzııt 
kcnılllerl do olroyaenkl&r, limıl 
sene k&dnr en·cı yaşadıklan ıı.tes· 
il aşkı bir kere dnha hatnlıyn,cak. 
Jardır-

Kahramarılıınnın isimlerini do· 
~örerek naklettiğimlz bu yıı nn· 
DUJ mac.crn. aşkın nelere kadir 
oldoj:,'1lllo lıir kere daha lsb:.t ot • 
mJş olnca1'tır • 

• • • 
Milt.areke devrindeyiz··· 
Bir sonbahar aqamı ... Gnmlı bir 

a.kş:.un ... Güneşin sandan kıztla, 
kmldan mora geçip gittikçe ko
yulaşan renkleri Moda lSnUne de. 
mJrlemiş olnn dilşman gemilerine 
korkunç bir heybet veriyor· 

lstanbulun sonbahar ak§smlan • 
nın; hele mehtaplı gecelerinin 
muhakkak ki fı.şıklan ilkbahardan 
ziyade harekete getirecek bir mh· 
ri vardır· · 
Doğudan kopan eerin akpm 

rüzgftrı iki sıılıllden nşk nağmele. 
ri sevda yeminleri toplayarak, 
Topkapı sarayının üzerinden geh -
re dağılırken ~lar gizlenecek 
bir köşe, yalıuzlar sıcak birer lnı.. 
cak ararlar. 

Ahrrkapı fenerinin dibinde J • 
ki katlı bir hasta.hane vardır: Em
razı zUhrevlye hastan~!--

Yuaıı: Mu.-Zu 

ze rnğmen bir netice elde edeme • 
dik ... 

- Peld hemen sellyorum·· 
Scrtablbln karantlne odasına 

doğru gittiğini görUyo~ .Bu tak. 
ribcn otuz, otm bet yaşlarmd& • 
zun boylu, kumral bir adam· Ge.. 
niş bir alnı, derinden baltan kOJn 
kestane rengi gözleri var·-

mı.rnntine odnsınn giriyor. iki 
ha.stabakıcı tcld§lı harekeUerl• _. 
ğa soln ko:sııyorlnr-- KanapenJA • 
zerine genç bir kadın uzatılmJ& 
ince dnğınık ı1açları, rengi utUlt 
yanaklarına dağılmış·-

Doktor Knok kısa birk~ ..
veriyor··· Herkes faaliyette. -.. .. · 
ler gidip geliyor, eter ve n~ Jrooı; 
kulıın·-

On dakikn 'l50nra sert&blbln M .; 

slni duyuyoruz: 
- Hastayı 14 numaralı bir ti" 

ellik odnyıı nakledin·· Fi~inl &CON 
doldurursunuz. 

* * • 
- Doktor, hasta ~dı·· 
Bu eözlerl söyllyen genç MH· 

tandır ... 
- Fişini doldurdunuz mu! 
- Hayır, cesaret edeme& .. 

Bizi g8rilnce yeniden ağlamala 
başladı·-

- Peki bu fşle bir.zat meNUI o.. 
lurwn·- Siz de beraber gelira!nb-• 

Birkaç dnk!ka sonra doktor 
Knok genç aııf.stan ile beraber 1' 
numnrnlı odaya girlyor-

Beyıı.z yastıklar, çar§aflar nra • 
mndıı kaybolm~ küçük bJr b.dm 
vUcudu bitap yatmaktadır· 

Mesel~ Vahidettinin söyledi~ 
sözler bile, ~ynen onun ağzında.o 
Ç!ktığt gibi harfi harfine kaydedil· 

- Şaşkın şaşkın ne duruyorsun İşte burada, en zengin hayalleri 
karşımda, git bana bir kahve da· bile kı.skandrraeak hakild bir ~k 

Ayıık sesleri duyunca U%tm, m .. 
nk kirpikleri harekete gellyor, 
göz knpaklan kalkıyor, l!clvort 
g6zlerinl dolrtorlarm. Uzerine 4;"'9 
riyor-

.. 
mJştir. 

Hatt! km· Sabiha sultana, se
yahat intibalannı anlatmak için 
San ~eınodan bizzat yazdığı uzun 
mektup bile aslından aynen iktı· 

bas edilmiştir. 
Binaenaleyh bu yazında yalm 

Vahidettirun en mahrem adamını 
değil, bizzat kendisini de dinliye-
ceksiniı. · 

Bu itibarla, · Vahidettinin ts
tanbuldan kaçı~mdan son nefesine 
kadar geçirdi~i .hayat hakkında. 
bugüne kadar bu ayarda, bu kadar 
do~ru bir yazı yazılmadığını te
reddlltsüz iddia ed~oıliriz. 

* ~ ~ 
Şimdi, Samda Sultan Selim 

tJkke:;inde mihman, 65 yaşında, 

ha ded. macenısı y~annuştlr. yap, ı .. 

Onu ilk defa bu kadar sinirli 1'e 

bitkin görüyordum. , 
lkinci kahveyi getirdim, boplt· 

tıl!ı fincanı aldım, yanından çıkl" 

yordum: 

- Dur Şükrü, diye seslendi, bu 
rada artık hayatımızın tehlikede 
olduğunu biliyor musun? Binaen· 
aleyh ben gidiyorum. Sakm kim· 
reye bir şey söyleme, sen de benim 
le beraber geleceksin. l Iazır ol.. 
Haydi! 

Boynumu büktüm, ba~ımı iğ· 
dim ve rlışa.n çıktım. 

Niçin gittiğimizi biliyordum. 
Fa1-::ıt ne.ere gidiyorduk? 

( Devnmr var) 

* * * 
- Doktor Vllll Knok-
- Doktor Villl Knok ... 
Beyaz önIUklU bir asistan DM. 

tanenin sertabibinl a.nyor·· MUta • 
rckcden eonrn birçok yerlerde ol. 
duğu gibi emrazı zUhrevlye hasta· 
nesinin başma da bir İngiliz. daha 
doğrusu Kanadalı bir doktor gett. 
rilmi§·-

Aslstan önüne çıknn bir hMttı.. 
bakıcıya soruyor: 

- Doktor Knok nerede? 
- İki numnralı salonda ... 
Genç doktor bir saniye sonra 

sertablbln karşısındadır. Bozuk 
bir fransızca ile: 

- Doktor, diyor-· yeni gelen 
hastayı bir saattenberl ay1ltamı
yoruz ... 

- Nasıl bayıldı mı? 
- Evet fişini doldururken ken. 

dini kn:rbetti. Bütün galTetle.rlınl· 

4. HÇI DOI.Dlrn~l.\ .\T.r.

Tf 
4. r: la tele de chien (pour 

lo rcmplissago des fiıts) 

4. t: Uıe tap for filling the 
c:ıska 

~ 

4. A: der Hundskop! (r.um 
FUllen der Fiisscr) 

!'>. SOGUTMA OORl'SU 

5. F: le tubo de refroidissc
ment 

5. l: the cooling pipe 
5. A: das Kühlrohr 

Doktor Knok, . ntlsaflrlni tlrkUt
memek için tebe&Uın ediyor-- BL 
UD1I eğip Jngillzce: "NMJlımm!,, 
diye eoruyor· 

Kndmm 1lrkek gli%1cd t~r 
mak&tnmdn kapnnıyor ... 

Tehlike atJatJlmıştır... Yeııld.e 

kriz gelm~ ihtimali bcrta.ra.f .. 
dilmiştir- Doktor munvinlne fran.. 
sa.en: 

- Sorunuz, diyor- ismi nedirf. 
Fişini de doldunnağa b~layms .. 

- Doğrudan doğruya bu& w 
r:ı.blllrnlniz doktor··· Arada teren. 
mana lüzum vnr mı! 

Bu sözler hnstanm eğzmdaa bir 
inilti hnllnde Çik.mıştır. !n~ 
konuşuyor, doğrudan doğruya aer. 
tabibe hitap ediyor. 

(Sonu ,.arm) 

r.. BO?\'DOS (asfd karbo. 
nlği fa7laln ... 1ınna.k itin) 

G· F: le bondon (pour ren
rich!sscment en o.elde 
c:ırbonique) 

G. t: thc (manometric) 
bung nppa~tus (which 
cn.surcs an ru:lequate 
satunıtlon o! lho boor 
with cıırbonic acid) 

. G. A: der Spunda.pparat 
(zum Anrelchern der 
Kohlensliure) 

H BO•m• dalre•I (Salonu) 
,., ~• sall• ao t'IUrauon; h Ttt• 
Aoorn Aı Der Flıt:erraum 

1. BİRA SOZGEct 
l . •~: le filtre a b!ero 
l. t: lhe beer filler 
l. A: dM Blerfilter 

2. GÖZ (f cne.r) (biraya 
ba.kmıık I~) 

%. F= le regard (la laııte.rne) 

(pour l'ob:servatfon de la 
blere) 

2. tı the apparatu:s for ob

scrvation of the beer 
2. F: elle Lateme (mm Beo

bachten des Bieres) 

8. MANOMETBE 

.,. 

ını 
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1 • • 

a as- lzmıı 
TELEFON : (3438) 

ıznurın en modern, en temı:r ve en mwıtazam aılt 

yuvasıdır. Konfor, temızlik. ucuzluk noktasından Anka. 
rn Palasın fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firıŞt;rlı oldt:.ğu gı. 

bi nefis yemekler veren lokantayı, pasta.ha.neyi, vt kı. 
ranij:ancyi bn.vidir. 

matbaası 
Kitap kısmı z 

edip 
yeniden 
açmışlıı t nzim 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. .,. ....... ..,,..._.. ...... """'..,..._,...~ 

ıdaresine müracaat 

Cocuk Hekimi Dr. NECAETTJN 11 
Dr. Ahmet Akkoyunlu ATASAGUN 

1 
Taksim • T:ıllmhnne Palns No. 4 I Sııbahlan 8,30 a kadar. Ak· 1 

Paurdan manda her gOn ı ı:ı:ıınlan 17 den sonra LAieii Tay. 
saat 15 den sonrn. 'I'elefon: 411127 yare Ap. Daire 2; No. 17 de 

111•m~~~~•:;•aam•i hastalarmr kfı.bul eder. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKtM 

Dahiliye mUtchas~ısı. 

İstanbul Divanyolu. 

No. 104, Tel: 22398 

ka bnlmıek f._). 
8. F: le manomM.re (pour 

lıı. lectute de la pressi
on) 

8. : the mnnometer (to in· 

Doldurma •alona 

Telefon: 2S95S 

• 
Dr. KEMAL OZSAN 

Urolog Operatör Beyoğlu lı' 
tiklil cnddesi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Bursa 
Pauın üstü. Tel: 4.1.2.35 -

vu 

dieate Uıe amount ot 
pressure) 

3. A: das Ma.nometer (zum 
.Ablescn des Drucke&) 

1 Jl': Lo •allo ele rempll 
h The Fltllng Room 
Aı Der Abf'Qllraurn 

ag 

J. DOI.DUI!?TA IAKt. 
1\"E t (snt15a hanr bl
rnyı çc!ae 1c.'• t) 

1. r: 1El tire ur (le remplb
~~u.:.,.3) (l'i!l!'ttıll~tion f. de 
soutin.ge e~ 'a bi~re 
pretc a l'cxpedit'on) 

]. t: t.:::e t'.'.Uk - m:cr (the 
filling plant for filling 1n 
thc bter now dy for 
transport) 

l. A· dı>r F..ı..Gfilller (clic 

Abfüllanlage .zum FUllen 

618 

des versandfertigcn Bie
res) 

2. BİRA FURİKASI SA
Htnt 

2. F: le mnitre brnnsel:r 

2. l: the nuı.ster brewer (a 
foreman) 

2. I~: der Braumeist r 

S. KA 1' AK (ktuı.!\) (fıeıla

n rruığanya nrrı yük· 
leme nuıtpMmA kadar 

H A B E R - Aqam Pmıall U Nt 

-...._--..;,....-~"'--'---._.._:..,-..._. ...... ~. 

Bıçakların en ucuz ve en iyisidir 10 Adedi 25 KurtJf 
Hasan Deposu: Bahçekapı, Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında 

Şubeleri: Ankara, Karak!iy, Beyoğlu, Bf>yaut, Kadıköy, 1Jakt14ar, lmılr Kemc.nıltı, Eskl,ehJr, İ!ltlkltıl caddesi No. SZ!l 

Devlet Demiryo1tar1 ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

:Muhammen bedeli l 80.000 lira. olıı.n ıs kı:.lem vagon ve tender bandııjla
n 31-5-940 cuma günU saat 15 de knpalı zar! usullle Ankarad:\ id&re bin&· 
ıımda aatm almacaktJr. 

Bu l§e girmek istıyenlerin (10250) liralıl: muvakkat tcmlnnt ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gUn saat H de kad&r komisyon 
reisliğine vermeleri I~mdır. 

Şartnıı,ıneler (900) kuru§& Ankarıı. ve Hayda~ veznelerinde sauı

maktadır. (29~1) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Ofml J;lkdarr Mub. B.% 7~ tf:mlnat Eksiltme oekll SaaU 

Lira Krş. Ura Kr,ı. 

Ttılumba ve levunn 17 k&lem 11523- 11' 22 Açılt eksiltme 15 

ıı:tıket kurutma ara. 10 adet l2M- 94. - Açık ekatltme 15.ZO 

baaı 

I - Şart name, kroki ve ~Ufred&t llatelerl muclbl.nce yukarda cins ve 
mlkdarlan yazılı 2 kalem malzeme açık eksUlme usullylc ııatm almııcaktır. 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, ekalltme aa.atıerl 
hiı:alarmda yazılıdır. 

III - Eksiltme 2~IV-9-i0 pazartesi gtınU hh:alarmdıı yaz.ılı aa.a.Uer. 
de Kab&taıtıı. Levazım ve Mubayaat ıubeslndekl alım komisyonunda. yapı· 
lacaktır • 

IV - Şartname ve mUfrcdat lls~Icrl ııözU geçen §Ubcdcn paraırız alı_ 
nablleceğl glbl krokiler de tetkik olun&bllir. 

v - Tulumba ve te!errUatı işine clrccekler !lataız fennt teltll! ve ka. 
t&loğlarmı ekailtme gününden bir hatta. evveline kad&r !nbl..n.rlar Umum 
M'.UdUrlUğü Tuz Fen Şubeaine vermclerl ve tekllflcrtnln kabulünU mutazo.m. 
mm vealka almaları ılzımdır. Bu veaikayı almıyanlar eksiltmeye giremez
ler. 

VI - tıtekllierin eksiltme için tayin olunan gUn ve ııaatıerde yüzde 
7,:S gUvenme paralarlyle birlikte mezk~r komisyona mUraca&tl&rı. (29~3) 
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istan a le 
i a !ar ~ 

u o!Jll ~~ 
Hastanelerin 6 aylık ihUyacmı te:kll etmek Uzcre ıuzuıtl 'l'~ _,. 

m~vadı ı;ıdalyc kapalı :ı:nr! usullle ckslltmeyc konuımu,ıur. wııı• f 
;}5i86 Ura 36 kuruş ve ilk teminatı 2583 lira 9S kunı:tur. ~~~~fi 
ve muamel~t mUdUrlUğü kaleminde görUlccektir. lh!lle 26·4• st rP/. 'I 
saat 15 de dalmt encU:ncnde ynpılncaktır. Tal'plerln ilk teınlıl ıJfP~ / 
ya mektuplım ve 940 yılma alttlcı!.rct od:ısı vcslkalarile 2490 ~ l' (JI 

nun:ı göre hnzırlıyac:nklan tel.lif mclttuplnrmı ihale gUnU s:ıs. J 
dalmt cncUmenc vermeleri I~ımdır. (2642) ,-, 

* * * 00 ııl'~ Bina ve sokaklar lc;In yaptırılncak 20.003 adet kapı ,.e 5 e ııJ ıfY ,;/ 
levhası ac;ık eltslltmeye konulmuştur. Tahmin pedell 25i5 ıırıı0~ -~~ 
103 lira 13 kunı:Jtur. Şarbıame zabıt \•e muamelo.t mUdll~ 7~ ~ görUlccektlr. !hale 18·4-040 pcr§cmbo gilnU saat 15 de d f'f ,.. 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat m:ıkbuz veya mektuplllflıııJ 
aft ticaret odası vesikn.Iarile ihale gUnU munyyen aantte d61 ~ 
bulunmalan. (2606) ~ 

... ... ... tıJ!~ 
Karaağaç mUessesau için lUz~mu ... oıau"''2 adet vtnı;, l sde 1' 

demir araba, 2 adet demir ayaklı çl.nl masa, l adet dolap &~ •• oıD ~ 
konulmu;ıtur. Tahmin bedeli 1000 lira ve ilk teminatı i5 Jlt'S&':" ... ı~ 
zabıt ve muıımclAt mUdUrlUğü kaleminde gorUlccektır. lbaıe ~~f" 
gUnU s:ınt 14 te dıı.lmt encUmcnde yı:ıpılac:ıkur. T:ıllplcrln ıJIC / ,,. 
buz veya mclttupları ve 040 yılına. a.it ticaret odası veslka.i,rC• ~ 
muayyen saıs.tte dafmt encUmende bu!unmnıarı. (2Si9) ~ J 

-·--··· - - ,ı1"~ 
ESKi ve YENi ROMATIZ·~~~~J 

OMUZ • ARKA • BEL - otZ ıeıt t" 
Soğuk algmlıklanndan ileri ge• 

nğnlarmı 

-
yuvarlamak lçtn) 

3. F: le glissoir (pour le rou
lage des tonneaux jmı
qu'au ma.gasin ou iı. la 
rampa de chargemcnt) 

fi battels into tile store
houııe or onto ~ lo:ı

ding ramp or platform) 

S. ı: the rail (for rolling the 

s. A: die Glcitschicne (zum 

Abrollcn der Fiisscr in 
den Lagerraum odcr an 

die Ladorampe) 

K Biranın yollonmae• < s111vkl) 
"' L'exp6dıtıon de ıa b• ... 
lı Cartıng off the se r 
Aı D•• Abfahr•n de& eter•• 

1. l"lı,'KLEHE RAMP ASI 

1. F: la rn.mpc de chargc
ment 

1. t: tlıe loading ramp or 
plo.Uorm 

1 .• \: die Le.derampe 

2. RtnA ARABASI 

2. F: le cbariot a bicre 

%. t: lhe beer c:ırt or van 
(a hrewer'8 d.ray) 

~. A: der Bier\\•agen 

' S. ARABACI 
8. F: le cpnducteur (le c;ı

mionneur) du chariot n 
biere 

S. ı: the (brewer's) driver 
(the drayman) 

S. A: der Bimnhrer 

4. YOI.LA.ı.VACAJ{ OLAN 
FIÇI 

4. F: le tonneau a expcdil'lr 

4. t: lhe (trı.mıport) barrcl 
4:. A: d:ı.s VcrsandfaB 
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